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العدد العرشون 2017/11/7

إعالن رقم ( )04لسنة 2017
مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم  33لسنة 1952
الساري يف املحافظات الشاملية
لقــد قدمــت لدينــا طلبــات لتســجيل العالمــات التجاريــة التاليــة املنشــورة يف هــذا العــدد
مــن مجلــة امللكيــة الصناعيــة .ومــن ثــم يجــوز االع ـراض عــى تســجيل أي منهــا خــال
ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــان .وعــى املعــرض أن يتقــدم باعرتاضــه مكتوبـاً
إىل مســجل العالمــات التجاريــة وفق ـاً لألصــول خــال األجــل املذكــور مبينــا فيــه أســباب
.اعرتاضــه ليتســنى لنــا إج ـراء املقتــى القانــوين

عيل عمر ذوقان
مسجل العالمات التجارية

العدد العرشون 2017/11/7

1

العالمة التجارية رقم 21212 :
في الصنف 22 :
التاريخ 2311 /31 /03 :
من اجل  :اللحم والسمك والطيور والقنص
وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم
والمربى والبيض والحليب وغيره من
21212
االلبان رقم :
منتوجاتالتجارية
العالمة
والشحوم الصالحة
والزيوت
22
:
الصنف
في
الوجبات السريعة،
والمخلل،
العالمةوالمعلبات
لالكل
21212
/31رقم :
التجارية
2311
الشاورما /03
التاريخ :
الصنف 22 :
في
والسمك والطيور والقنص
أبسم :اجل
من
اللحمصاحل ربيع.
وائل :حسني

2311/31
وخالصات/03
التاريخ :
والخضار واالثمار
والسمك
اللحم
ا  ،ووووووار
فلسوووووطين ،رام
العنووووووان :
والقنص
والطيور
والسمك
اللحم
من اجل :
االرسال.
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم
واالثمار
والخضار
والسمك
اللحم
وخالصات
للخدمات
اتقان
التبليغ :
عنوان
االستشارية،من
وغيره
والحليب
والبيض
والمربى
والهالم
والزيوتاو
المجففة
مركزاو
المحفوظة
التجاري /ط6
البيرة
البيرة،
المطبوخةالصالحة
والشحوم
االلبان
منتوجات
من
وغيره
والحليب
والبيض
والمربى
السريعة،
الوجبات
والمخلل،
والمعلبات
لالكل
الصالحة
والشحوم
والزيوت
االلبان
منتوجات
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
 :ان
الشاورما
الوجبات الكلمات
باستخدام
والمعلباتالمطلق
لالكل الحماية
حق
السريعة،
والمخلل،
أبسم  :وائل حسني صاحل ربيع.
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
الشاورما
عنوووووار
بمعزل  ،و
فلسوووووطين،
العنووووووان :
العالمة
العام
االستخدام
ا.
صاحلرامربيع
حسني
وائل
ذات :
أبسم
االرسال.

للخدمات ووووووار
اتقانرام ا ،
فلسوووووطين،
العنووووووان :
االستشارية،
التبليغ :
عنوان
االرسال.مركز البيرة التجاري /ط6
البيرة،

عنوان التبليغ  :اتقان للخدمات االستشارية،

التجاري /ط6
البيرة
مركز
البيرة،
71705
تسجيلية رقم
العالمة التجار
اليعطي اصحابها
هذه :العالمة
 :ان
 39المطلق باستخدام الكلمات
الحماية
حقالصنف :
يف
اصحابها
تسجيل هذه
 :ان
اليعطي واألرقام
العالمةالوصفية
والرسومات
والعبارات
المطلق 
الحماية7101/10
التاريخ /31 :
الكلمات
باستخدام
حق
العالمة
بمعزل عن
خدماتالعام
االستخدام
ذات
االعمال،
ادارة
،
واالعالن
الدعاية
من اجل :
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
العالمة خدمات
عن املكتبية،
املهمات
االستخدامالتجار
ادارة االنشطة
العامية ،بمعزل
ذات

)(1
)(1
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Trade Mark No.: 24218
In Class: 29
Date: 30/01/2014
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
Trade
Mark No.: 24218

In Class: 29
Trade
Mark No.: 24218
Date: 30/01/2014
In
Class:
29 Meat, fish, poultry and game; meat
In Respect
the nameof:
of: Wael Hussein Saleh Rabea.
Date:
30/01/2014
;extract
preserved,
dried
and cookedAl
fruits and St.
Address:
Ramallah,
;;game
0 Ϳmeat
In
RespectPalestine,
of: Meat,
poultry eggs,
andEersal
;vegetables
jellies,
jams,fish,
;compotes
milk and
;extract
preserved,
dried
cooked fruits and
milk
;products
oilsand
and
Address
foredible
Services
: fat, quick maels,
;vegetables
jellies,
jams,
;compotes
eggs, milk and
shawerma
milk products; edible oils and fat, quick maels,
shawerma

In the name of: Wael Hussein Saleh
( 1Rabea.
)

Address:
Palestine,
Al (Eersal
In
the name
of: WaelRamallah,
Hussein Saleh
1Rabea.
) St.
Address:
Ramallah,
Al Eersal 2St.
AddressPalestine,
for Services
:



الرتويج لالخرين ،خدمات البيع ابجلملة والتجزئة
التسويق وعمليات توزيع
العالمة البضائع
وتوريد
وخدمات 21212
التجارية رقم :

الصنف
في
وابأل :خ 22االذيية واملشروابت .
البضائع
212122311
/31رقم :
التجارية
العالمة
/
03
:
التاريخ
 22صاحل ربيع.
حسني
أبسم  :وائل
الصنف :
في

والطيور والقنص
والسمك
اللحم
من اجل :
ا عووو
وو ،را ا
/03فلسو
العنوو:نا :
2311
/31
التاريخ
والسمك والخضار واالثمار
وخالصات اللحم
س ل.:
من اال
والقنص
والطيور
والسمك
اللحم
اجل
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم
االستشارية ،البرية،
للخدمات
اتقان
عنوان
واالثمار
والخضار
والبيضوالسمك
التبليغ :اللحم
وخالصات
وغيره من
والحليب
والمربى
والهالم
المطبوخة
او
المجففة
او
المحفوظة
التجاري /ط6
مركز
والزيوت والشحوم الصالحة
البرية االلبان
منتوجات
من
وغيره
والحليب
والبيض
والمربى

لالكل والمعلبات والمخلل ،الوجبات السريعة،
الصالحة
والشحوم
االلبان
منتوجات
اصحاهبا حق
والزيوتاليعطي
هيه العالمة
تسجيل
ان
:الشاورما
السريعة،
الوجبات
والمخلل،
والمعلبات
لالكل
ربيع.الكلمات والعبارات
ابستخدام
املطلق
حسني صاحل
احلماية وائل
أبسم :
الشاورما
االستخدام العام
والرسومات الوصفية
ذات ووووووار
واألرقاما ،
فلسوووووطين،
العنووووووان :
صاحلرامربيع.
وائل حسني
أبسم :
االرسال.
مبعزل عن العالمة

للخدمات ووووووار
اتقانرام ا ،
فلسوووووطين،
العنووووووان :
االستشارية،
التبليغ :
عنوان

االرسال.مركز البيرة التجاري /ط6
البيرة،
عنوان التبليغ  :اتقان للخدمات االستشارية،
البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

Address for Services :
Trade Mark No.: 24219
In Class: 35
Date: 30/01/2014
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ƐƚŽƌĞƐ͕ƐĂůĞ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͕ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐƵƉƉůǇŽĨŐŽŽĚƐ
ĂŶĚDĂƌŬĞƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŐŽŽĚƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
EĂŵĞůǇ͖&ŽŽĚƐĂŶĚĚƌŝŶŬƐ

Trade Mark No.: 24218
In Class: 29
Trade
Mark No.: 24218
Date:
In the30/01/2014
name of: Wael Hussein Saleh Rabea.
In
Class:
29of: Meat, fish, poultry and game; meat
In
Respect
͘ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕ůĞƌƐĂů^ƚ
Date:
extract;30/01/2014
preserved, dried and cooked fruits and
In
Respectjellies,
of: Meat,
poultry eggs,
;and game
meat
;vegetables
jams,fish,
;compotes
milk and
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: cooked
;extract
preserved,
dried
fruits
and
milk
;products
edible
oilsand
and
fat, quick
maels,
;vegetables
shawerma jellies, jams, compotes; eggs, milk and

milk
products; edible oils and fat, quick maels,
shawerma


In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea.
Address:
Palestine,
Al Eersal
St.
 the name
In
of: WaelRamallah,
Hussein Saleh
Rabea.
Address:
Ramallah,
Al Eersal St.
AddressPalestine,
for Services
:
Address for Services :
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Trade Mark No.: 24220
In Class: 43

العالمة التجارية رقم  71771 :
يف الصنف  13 :

التاريخ  7101/10/31 :
من اجل  :خدمات املطاعم واملقاهي والكافرتايت

والفنادق .خدمات اعداد وتقدمي وتزويد املأكوالت

واحللوايت.
واملشروابت
رقم 21212 :
التجارية
العالمة
الصنف :
في
22صاحل ربيع.
حسني
أبسم  :وائل
212122311
/31رقم :
التجارية
العالمة /03 :
التاريخ
ا عووو
22وو ،را ا
الصنف::فلسو
في العنوونا
اللحم والسمك والطيور والقنص
من اجل :
2311
/
31
/
03
:
التاريخس ل
اال
وخالصات .اللحم والسمك والخضار واالثمار
والقنص
والطيور
والسمك
اللحم
من اجل :
المطبوخة البرية،
للخدمات االستشارية،
التبليغ :اواتقان
عنوان
والهالم
المجففة او
المحفوظة
واالثمار
والخضار
والبيضوالسمك
وخالصات اللحم
وغيره من
والحليب
والمربى
التجاري /ط6
مركز البرية
والهالم
المجففة
المحفوظة او
المطبوخةالصالحة
والزيوتاو والشحوم
االلبان
منتوجات
من
وغيره
والحليب
والبيض
والمربى
السريعة،
الوجبات
والمخلل،
والمعلبات
لالكل
الصالحة
والشحوم
والزيوت
االلبان
منتوجات
تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 :ان
الشاورما
لالكل والمعلبات والمخلل ،الوجبات السريعة،
ابستخدامربيع.الكلمات والعبارات
املطلق
حسني صاحل
احلماية :وائل
أبسم
الشاورما
ذات ووووووار
واألرقاما ،
فلسوووووطين،
والرسومات:
العنووووووان
االستخدام العام
الوصفية
صاحلرامربيع.
وائل حسني
أبسم :
االرسال.

عنوانعن
مبعزل
للخدمات ووووووار
اتقانرام ا ،
فلسوووووطين،
العنووووووان :
االستشارية،
العالمة:
التبليغ
االرسال.
البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6
عنوان التبليغ  :اتقان للخدمات االستشارية،
البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات
اصحابها
تسجيل هذه
 :ان
اليعطي واألرقام
العالمةالوصفية
والرسومات
والعبارات

الكلمات
باستخدام
المطلق
حق الحماية
العالمة
عن
بمعزل
العام
ذات
 72071
االستخدامرقم  :
العالمة التجارية
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
الصنف 39 :
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
يفذات

Date: 30/01/2014
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ĂĨĠ͕ĂĨĞƚĞƌŝĂĂŶĚŚŽƚĞů
͕^ĞƌǀŝĐĞƐ͘^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ͕ƐĞƌǀŝŶŐĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚ
͘ĚƌŝŶŬƐĂŶĚĞƐƐĞƌƚ

Trade Mark No.: 24218
In
29 of: Wael Hussein Saleh Rabea.
In Class:
the name
Trade
Mark No.: 24218
Date:
30/01/2014
͘ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕ůĞƌƐĂů^ƚ
In
29of: Meat, fish, poultry and game; meat
In Class:
Respect
Date:
30/01/2014
extract; preserved, dried and cooked fruits and
In
Respectjellies,
of: Meat,
;and game
meat
;vegetables
jams,fish,
;compotes
milk and
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:poultry eggs,

Ϳ ; 0

;extract
preserved,
dried
fruits
and
;milk products
edible
oilsand
andcooked
fat, quick
maels,
;vegetables
jellies,
jams,
;compotes
eggs,
milk
and
shawerma

milk products; edible oils and fat, quick maels,
shawerma


In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea.

Address:
Palestine, Ramallah, Al Eersal St.
In
 the name of: Wael Hussein Saleh Rabea.
Address:
Ramallah,
Al Eersal St.
AddressPalestine,
for Services
:

; 0 Ϳ4

 Address for Services :



التاريخ  7109/16/01 :

 
الدعايه و االعالن 
من اجل :


التاريخ  7109/16/01 :
لالسترياد والتصدير
من اجل  :الدعايه و االعالن 

العننا  :ا

 -ترمسع

أبسم  :شركة رابح جباره

ترمسعيا
عنوان التبليغ :لالسترامريادهللا -
والتصدير
 ترمسعالعننا  :ا

عنوان التبليغ  :رام هللا  -ترمسعيا
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية
والرسومات

والعبارات حق
اليعطي اصحاهبا
ابستخدام العالمة
املطلق تسجيل هيه
ان
الكلمات

مبعزل عن


احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

العالمة
مبعزل عن العالمة


Date: 14/06/2015



العالمة التجارية رقم  72071 :
الصنف :
يف
رابح 39جباره
شركة

أبسم :

Trade Mark No.: 27120
In Class: 35
^^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sZd/^/E'Eh^/E
Trade Mark No.: 27120
DE'DEd
In Class:
In the name
of:35
SHAREKAT RABEH JBARA
Date: 14/06/2015

^^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sZd/^/E'Eh^/E

DE'DEd
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,ͲdhZDh^z
In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA
^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZD>>,ͲdhZDh
 z ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,ͲdhZDh^z
^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZD>>,ͲdhZDh

 z
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Trade Mark No.: 27313

العالمة التجارية رقم  72303 :

يف الصنف  3 :

In Class: 3





التاريخ  7109/12/76 :
العالمة التجارية رقم  72303 :
يف الصنف  3 :
قصر األقمشة ومواد أخرى
مستحضرات
من اجل :
التاريخ  7109 /12 /76 :

من
اجل يف ذسل وكي املالبس ،مستحضرات تنظيف
تستعمل
وصقل :وجلي و
كشط  –.ابملوليف
كولغيت
أبسم
:

مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى

كي املالبس ،مستحضرات تنظيف
تستعمل يف ذسل و
كشط .
وصقل وجلي و

كومبين

أبسم  :كولغيت – ابملوليف
العنووووووونا

 033 :بووووووو

كومبين

و ،ف ن وووووووون ا

 1127البرية
ص .ب
 033بووووووو و ،ف ن وووووووون ا
العنووووووونا :


Date: 26/07/2015

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

In the name of: Colgate-Palmolive Company

In the name of: Colgate-Palmolive Company

ت المتحدة األمريك و.

كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

In Class: 3

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϬϬWĂƌŬǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕E͘z͘ϭϬϬϮϮ
͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

ن نيوون و ا يال ووو ن نيوون و  13322ا

النال

Date: 26/07/2015
Trade Mark No.: 27313



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϬϬWĂƌŬǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕E͘z͘ϭϬϬϮϮ

͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ



ن نيوون و ا يال ووو ن نيوون و  13322ا



النال ت المتحدة األمريك و.



عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  1127البرية



Ϳ ; 0

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









; 0 Ϳ6











 72915
رقم 72915::
ية رقم
التجاررية
العالمة التجا
العالمة
 9
الصنف 9 ::
يف الصنف
يف


التاريخ  7109 /15/13 :
من اجل  :املستحضرات الصيدالنية .

التاريخ  7109/15/13 :
أبسم  :مريك كيه جي اي اي
الصيدالنية .
من اجل  :املستحضرات
العنوووونا  :فرانكفوووون تر سووووتر253 .ا
أبسم  :مريك كيه جي اي اي

 61220دا مست دتا الم لن

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
هللاانكفوووون تر سووووتر253 .ا
,21رام :فر
العنوووونا
ص.ب


 61220دا مست دتا الم لن

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



Trade
Mark No.: 27549
Trade Mark No.: 27549
In Class:
Class: 5
5
In
Date: 03/09/2015

Date:
03/09/2015
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Merck KGaA

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ
'ĞƌŵĂŶǇ
In
the name of: Merck KGaA
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͕ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ

'ĞƌŵĂŶǇ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










5

العدد العرشون 2017/11/7
7









Trade Mark No.: 28592
In Class: 16

العالمة التجارية رقم  79957 :
يف الصنف  06 :

التاريخ  7106/17/00 :
العالمة التجارية رقم  79957 :
واملنتجات املصنوعة
من اجل  :الورق والورق املقوى
يف الصنف  06 :

Date: 11/02/2016







من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى ،املطبوعات،

التاريخ  7106/17/00 :
من اجل  :الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة

مواد جتليد الكتب ،الصور الفوتوذرافية ،القرطاسية،
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية،

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
الكاتبة واللوازم املكتبية(عدا األاثث) ،مواد التوجيه
والتدريس (عدا األجهزة) ،مواد التغليف البالستيكية
مواد الفنانني ،فراشي الدهان أو التلوين ،اآلالت
الكاتبة واللوازم املكتبية(عدا األاثث) ،مواد التوجيه

Trade Mark No.: 28592
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
In Class: 16

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚ
Date: 11/02/2016
͕ŵĂƚƚĞƌ͕ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƌƚŝƐƚƐ
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚ
͕ŵĂƚƚĞƌ͕ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͕ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƌƚŝƐƚƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͕ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͕ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͕ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͕ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬŝŶŐ;ŶŽƚ
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͕ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬŝŶŐ;ŶŽƚ
 ͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐƚǇƉĞ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐƚǇƉĞ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

والتدريس (عدا األجهزة) ،مواد التغليف البالستيكية

(ذري الواردة يف فئات أخرى) ،حروف الطباعة،
الكلتشيهات (الرامسات) .
أبسم  :شركة عمر قاسم In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd
العيسائي وشركاه للتسويق

(ذري الواردة يف فئات أخرى) ،حروف الطباعة،
الكلتشيهات (الرامسات) .
احملدودة
In the name of: ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
Omar Kassem Alesayi Marketing Co.
 Ltdاي و وووو
قاسم  :فوووريمكال بوووح
العنووونا
أبسم  :شركة عمر
͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ

األنوودلال و عوو هيووراج ا ال فوو ل ا
;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ
العيسائي وشركاه
يور د ود
للتسويقمر ع األم ور
متفر

احملدودة

ƌĂďŝĂ

العزيووز (التحل وووو)ا ص.ب– 2623 .



جووووودة  – 21122المملكوووووو العر وووووو

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
السعند و و وووو
العنووونا   :فوووريمكال بوووح اي
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :محزة علي بين عودة  -طمون -
ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ͘ 1952337207
انبلساج -اهاتفال فوو ل ا
األنوودلال و عوو هيوور
Ϳ;7

;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ

يور د ود
األم ور
متفر مر ع

ƌĂďŝĂ


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

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :محزة علي بين عودة  -طمون -

انبلس -هاتف 1952337207




8













Trade Mark No.: 28593

العالمة التجارية رقم  79953 :

يف الصنف  75 :
التاريخ  7106/17/00 :






الدواجن والصيد،
من اجل  :اللحوم واألمساك
وحلومرقم 79957 :
العالمة التجارية
يف الصنف  06 :
خالصات اللحوم ،فواكه وخضراوات حمفوظة وجمففة

التاريخ  7106/17/00 :
من اجل  :الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة

ومطهوة ،هالميات (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى ،املطبوعات،

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

مواد جتليد الكتب ،الصور الفوتوذرافية ،القرطاسية،
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية،

In Class: 29
Date: 11/02/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚ
Trade Mark No.: 28592
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
In Class: 16
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
Date: 11/02/2016
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚ
͕ŵĂƚƚĞƌ͕ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƌƚŝƐƚƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͕ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͕ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů

In Class: 29
Date: 11/02/2016

يف الصنف  75 :
التاريخ  7106/17/00 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚ

واألمساك وحلوم الدواجن والصيد،
العرشوناللحوم
من اجل :
2017/11/7
العدد
خالصات اللحوم ،فواكه وخضراوات حمفوظة وجمففة

6

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ومطهوة ،هالميات (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة

ابلسكر ،البيض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
والدهون الصاحلة لألكل .
أبسم  :شركة عمر قاسم In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd
العيسائي

احملدودة

وشركاه

للتسويق





العنووونا  :فوووريمكال بوووح اي
األنوودلال و عوو
متفر مر ع

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ
Ϳ;3
;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ
ƌĂďŝĂ

و وووو

هيووراج ا ال فوو ل ا

األم ور

يور د ود

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

السعند و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :محزة علي بين عودة  -طمون -

انبلس -هاتف 1952337207
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Trade Mark No.: 28594

العالمة التجارية رقم  79951 :

In Class: 30
Date: 11/02/2016

يف الصنف  31 :
التاريخ  7106/17/00 :

من اجل  :النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز
االصطناعي  ،الدقيق
والتابيوكا والساذو والنب
العالمة التجارية رقم 79957 :






يف الصنف  06 :

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 28592
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞ͕ŚŽŶĞǇ
In Class: 16
ƚƌĞĂĐůĞ͕ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĞƌ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ
Date: 11/02/2016
͘;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƐƉŝĐĞƐ͕ŝĐĞ

التاريخ  7106/17/00 :
املصنوعة
النحل واملنتجات
والورق املقوى
املثلجة : ،الورق
من اجل
والعسل
عسل

واحللوايت واحللوايت
األسود ،اخلمرية ومسحوق اخلبيز ،امللح واخلردل واخلل

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى ،املطبوعات،

والصلصة ،التوابل،
أبسم  :شركة
العيسائي

احملدودة

مواد جتليد الكتب ،الصور الفوتوذرافية ،القرطاسية،
املستعملةيف القرطاسية أو لغاايت منزلية،
البهارات،اللصق
مواد
الثلج.

وشركاه

العنووونا :

In the name of: Omar Kassem Alesayi

للتسويقعدا األجهزة) ،مواد التغليف البالستيكية
والتدريس (

هيووراج ا ال فوو ل ا
احملدودة

األم

ورالعنووونا :يور د
فوووريمكال ودبوووح اي
األنوودلال و عوو

جووووودة – 21122

عنوان التبليغ  :محزة

متفر مر ع

و وووو

هيووراج ا ال فوو ل ا

العزيووز (التحل وووو)ا ص.ب– 2623 .



ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚ
͕ŵĂƚƚĞƌ͕ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƌƚŝƐƚƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͕ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͕ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͕ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬŝŶŐ;ŶŽƚ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐƚǇƉĞ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

(ذري الواردة يف فئات أخرى) ،حروف الطباعة،
الكلتشيهات (الرامسات) .
عمرووو قاسم In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd
فوووريمكالأبسم :
ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
بوووح اي شركة و و
العيسائي وشركاه للتسويق ͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ

متفر مر ع

انبلس -هاتف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

مواد الفنانني ،فراشي الدهان أو التلوين ،اآلالت
Marketing
Co. Ltd
عمر قاسم
الكاتبة واللوازم املكتبية(عدا األاثث) ،مواد التوجيه

األنوودلال و عوو

السعند و

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

األم ور

;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ
ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
ƌĂďŝĂ
͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ

يور د ود

المملكو
وووووو.ب– 2623 .
العرووو)ا ص
ووووو (التحل و
العزيووز

;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ
ƌĂďŝĂ

جووووودة  – 21122المملكوووووو العر وووووو

السعند و

طمون
عودة -
عنوان بين
علي
عودة --طمون -
علي بين
التبليغ  :محزة

انبلس -هاتف 1952337207
1952337207


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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Trade Mark No.: 28595

العالمة التجارية رقم  79959 :

In Class: 31

يف الصنف  30 :

التاريخ  7106/17/00 :
من اجل  :املنتجات الزراعية ومنتجات البساتني

Date: 11/02/2016







العالمة التجارية رقم  79957 :

والغاابت والغالل ذري يف الصنف :
الواردة 06يف فئات أخرى،
التاريخ  7106/17/00 :
احليواانت احلية ،الفواكه واخلضراوات الطازجة ،البيور
من اجل  :الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة

والنبااتت والزهور الطبيعية ،املواد الغيائية اخلاصة

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

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
Trade Mark No.: 28592

ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ůŝǀĞ
In Class: 16
ĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
Date: 11/02/2016
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͕ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚ
͕ŵĂƚƚĞƌ͕ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƌƚŝƐƚƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͕ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͕ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͕ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬŝŶŐ;ŶŽƚ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐƚǇƉĞ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

ابحليواانت ،الشعري املنبت (امللت) .
أبسم  :شركة عمر قاسم In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd
العيسائي

احملدودة

وشركاه

مواد الفنانني ،فراشي الدهان أو التلوين ،اآلالت
الكاتبة واللوازم املكتبية(عدا األاثث) ،مواد التوجيه

للتسويق

والتدريس (عدا األجهزة) ،مواد التغليف البالستيكية

(ذري الواردة يف فئات أخرى) ،حروف الطباعة،
الكلتشيهات (الرامسات) .
أبسم  :شركة عمر قاسم In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd
فوووريمكال بوووح اي و وووو
العيسائي وشركاه للتسويق

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
العنووونا :
͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ
Ϳ;9
اج ا ال فوو ل ا
األنوودلال و عوو هيوور
احملدودة
ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ
العنووونا  :فوووريمكال بوووح اي و وووو
يور د ود
متفر مر ع األم ور
͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ
األنوودلال و عوو هيووراج ا ال فوو ل ا
ƌĂďŝĂ
;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ

ب .مر ع
العزيووز (التحل وووو)ا ص.متفر
– 2623

يور د ود

األم ور

ƌĂďŝĂ

العزيووز (التحل وووو)ا ص.ب– 2623 .

جووووودة  – 21122المملكوووووو العر وووووو

جووووودة  – 21122المملكوووووو العر وووووو

السعند و

السعند و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :محزة علي بين عودة  -طمون -

طمون -
انبلس -بينهاتفعودة -
عنوان التبليغ  :محزة علي
1952337207

1952337207
انبلس -هاتف



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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Trade Mark No.: 28596
In Class: 32

العالمة 
التجارية رقم  79956 :
يف الصنف  37 :

التاريخ  7106/17/00 :
املعدنية والغازية
الشعري)
واملياه 79957
التجارية رقم  :
من اجل  :البرية (شراب العالمة

















يف الصنف  06 :
الكحولية ،مشروابت
وذريها من املشروابت ذري
التاريخ  7106/17/00 :

Date: 11/02/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌĂŶĚ
Trade Mark No.: 28592
͕ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ
In Class: 16
͘ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

Date: 11/02/2016

مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ،أشربه
الصور 
املشروابت.
ومستحضرات أخرى
الفوتوذرافية ،القرطاسية،
لتحضريجتليد الكتب،
مواد
Co.لغاايت منزلية،
القرطاسية أو
مواد اللصق املستعملة يف
In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing
Ltd
أبسم  :شركة عمر قاسم
من اجل  :الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى ،املطبوعات،

العيسائي

احملدودة

وشركاه

العنووونا :
األنوودلال

مواد الفنانني ،فراشي الدهان أو التلوين ،اآلالت
الكاتبة واللوازم املكتبية(عدا األاثث) ،مواد التوجيه

للتسويق

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚ
͕ŵĂƚƚĞƌ͕ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƌƚŝƐƚƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͕ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͕ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͕ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬŝŶŐ;ŶŽƚ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐƚǇƉĞ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

والتدريس (عدا األجهزة) ،مواد التغليف البالستيكية

(ذري الواردة يف فئات أخرى) ،حروف الطباعة،
الرامسات و).ووو 
الكلتشيهات ( و
فوووريمكال بوووح اي
أبسم  :شركة عمر قاسم In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd
وشركاهفوو ل ا
اج ا ال
و عوو هيوور
للتسويق
العيسائي
احملدودة

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ
;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ



وذريها من املشروابت ذري الكحولية ،مشروابت

͘ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ،أشربه
لتحضري املشروابت .
ومستحضرات أخرى
2017/11/7
العدد العرشون
8
أبسم  :شركة عمر قاسم In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd
وشركاه

العيسائي

احملدودة

للتسويق

العنووونا  :فوووريمكال بوووح اي
األنوودلال و عوو
متفر مر ع

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ
;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ
ƌĂďŝĂ

و وووو

هيووراج ا ال فوو ل ا

األم ور

يور د ود

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

Ϳ;6

عنوان التبليغ  :محزة علي بين عودة  -طمون -

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

انبلس -هاتف 1952337207
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العالمة التجارية رقم  79952 :
العالمة التجارية رقم 79957 :
يف الصنف  06 :
يف الصنف  39 :



التاريخ  7106/17/00 :
من اجل  :الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة

التاريخ  7106/17/00 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه

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

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب .

مواد الفنانني ،فراشي الدهان أو التلوين ،اآلالت
الكاتبة واللوازم املكتبية(عدا األاثث) ،مواد التوجيه

Trade Mark No.:
28597
Trade Mark No.: 28592
In
Class:
16
In Class: 35
Date: 11/02/2016

Date: 11/02/2016/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚ
͕ŵĂƚƚĞƌ͕ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƌƚŝƐƚƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͕ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͕ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͕ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬŝŶŐ;ŶŽƚ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐƚǇƉĞ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

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

أبسم  :شركة عمر قاسم
عدا األجهزة) ،مواد التغليف البالستيكية
والتدريس (
للتسويق
العيسائي وشركاه
احملدودة





(ذري الواردة يف فئات أخرى) ،حروف الطباعة،
الكلتشيهات (الرامسات) .
أبسم  :شركة عمر قاسم In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd
فوووريمكال بووووح اي و وووو
العيسائي وشركاه للتسويق

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
العنووونا :
͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ
احملدودةاج ا ال فوو ل ا
األنوودلال و عوو هيوور
ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌŝŵĞǆWůĂǌĂ–ůͲŶĚĂůƵƐŝƐƚƌŝĐƚ–/ďƌĂŚŝŵ
العنووونا  :فوووريمكال بوووح اي و وووو
;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ
يور د ود
متفر مر عو األم ور
͘ůͲ:ƵĨĨĂůŝ^ƚ͕KĨĨWƌŝŶĐĞDŽŚĂŵĞĚĞŶďĚƵůǌŝǌ^ƚ
األنوودلال و عوو هيووراج ا ال فوو ل ا
ƌĂďŝĂ
;d,>/Ϳ͕W͘K͘ŽǆϴϲϴϬ–:ĞĚĚĂŚϮϭϰϵϮ–^ĂƵĚŝ
يور د ود
متفر مر ع األم ور

العزيوووز (التحل وووو)ا ص.ب– 2623 .

العزيووز (التحل وووو)ا ص.ب– 2623 .

جووووودة  – 21122المملكوووووو العر وووووو

السعند و

ƌĂďŝĂ

جووووودة  – 21122المملكوووووو العر وووووو

السعند و

عنوان التبليغ  :محزة علي بين عودة  -طمون -

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


انبلس -هاتف 1952337207


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:







;0Ϳ
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Trade Mark No.: 29230

 75731 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3
Date: 10/05/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƌĂŐƌĂŶĐĞƐĂŶĚƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͖ƚŽŝůĞƚƌŝĞƐĂŶĚ
ƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƐŽĂƉƐ͕ďĂƚŚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
Trade Mark No.: 29230
ƐŚĂŵƉŽŽƐ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͖ŚĂŝƌĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŬŝŶĐĂƌĞ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ƐƵŶĐĂƌĞĂŶĚƐƵŶƚĂŶŶŝŶŐ
In Class: 3
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͖ŵĂŬĞͲƵƉ͖ŵĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞǇĞůĂƐŚĞƐĂŶĚĞǇĞďƌŽǁƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ
Date: 10/05/2016
ĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞǇĞůĂƐŚĞƐĂŶĚĞǇĞďƌŽǁƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
&ƌĂŐƌĂŶĐĞƐĂŶĚƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͖ƚŽŝůĞƚƌŝĞƐĂŶĚ
ŶĂŝůƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŶĂŝůƐ͖ĂďƌĂƐŝǀĞďŽĂƌĚƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƐŽĂƉƐ͕ďĂƚŚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
ĨŽƌƵƐĞŽŶŶĂŝůƐ͖ŚĂŝƌƌĞŵŽǀĂůĂŶĚƐŚĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖Ăŝƌ
ƐŚĂŵƉŽŽƐ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͖ŚĂŝƌĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŬŝŶĐĂƌĞ
ĨƌĂŐƌĂŶĐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ƐƵŶĐĂƌĞĂŶĚƐƵŶƚĂŶŶŝŶŐ

ĐŽƐŵĞƚŝĐďƌƵƐŚĞƐ͘
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͖ŵĂŬĞͲƵƉ͖ŵĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞǇĞůĂƐŚĞƐĂŶĚĞǇĞďƌŽǁƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ
ĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞǇĞůĂƐŚĞƐĂŶĚĞǇĞďƌŽǁƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ŶĂŝůƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŶĂŝůƐ͖ĂďƌĂƐŝǀĞďŽĂƌĚƐ
ĨŽƌƵƐĞŽŶŶĂŝůƐ͖ŚĂŝƌƌĞŵŽǀĂůĂŶĚƐŚĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖Ăŝƌ
ĨƌĂŐƌĂŶĐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
ĐŽƐŵĞƚŝĐďƌƵƐŚĞƐ͘
In the name of: Dotcom Retail Limited
ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϭϮEƵŵďĞƌϱ͕ǆĐŚĂŶŐĞYƵĂǇ͕
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕Dϱϯ&͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In
the name of: Dotcom Retail Limited


ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϭϮEƵŵďĞƌϱ͕ǆĐŚĂŶŐĞYƵĂǇ͕

DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕Dϱϯ&͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











 3 : يف الصنف

 7106/19/01 : التاريخ
 روائح معطرة وعطور؛ مواد تواليت ومواد: من اجل




وستحضرات االستحمام
الصابون
الشخصية؛
العناية
 75731
 : رقم
العالمة التجارية
والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية
 3 : يف الصنف
،ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد
 7106/19/01 : التاريخ
الشمس
من
العناية
مستحضرات
جتميل؛معطرة وعطور؛ مواد تواليت ومواد
مستحضراتروائح
: من اجل
وتسمري اجللد؛ زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات
العناية الشخصية؛ الصابون وستحضرات االستحمام
مواد
واحلواجب
املكياج؛
ازالة
الصناعية؛ العناية
مستحضرات
الرموشالشعر؛
ومكيفات
والشامبو
الصقة للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر
،ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد
الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد
مستحضرات جتميل؛ مستحضرات العناية من الشمس
الشعر؛
املكياج؛وازالة
احلالقة
مستحضرات
مستحضراتعطرية؛
لالظافر؛ اجللد؛ زيوت
وتسمري
مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لتنظيف فراشي
ازالة املكياج؛ الرموش واحلواجب الصناعية؛ مواد
 التجميل
للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر
الصقة
 دوتكوم ريتيل ليمتد: أبسم
الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد
ا5  نم وووووووور12  ل ف وووووووو: العنوووووووونا

لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة الشعر؛
0 5 اكسشوو نك يووماا م نشسووترا ا
مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لتنظيف فراشي
اا افا المملكو المتحدة

 التجميل
097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
 دوتكوم ريتيل ليمتد: أبسم


ا5  نم وووووووور12  ل ف وووووووو: العنوووووووونا
0 5 اكسشوو نك يووماا م نشسووترا ا

اا افا المملكو المتحدة



097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29231
Trade
Mark
In
Class:
35 No.: 29231
In
Class:
35
Date: 10/05/2016

22201 : العالمة التجارية رقم

22201 : التجارية رقم05
العالمة
: في الصنف
05
:
الصنف
 في: التاريخ
2316/35/13
2316/35/13 : التاريخ

Date: 10/05/2016

In
In

Respect of:
of: Retail
Retail services,  خدمات البيع ابلتج زئة وخدمات بيع التج زئة: من اجل
Respect
services,  خدمات البيع ابلتج زئة وخدمات بيع التج زئة: من اجل

electronic
shopping
retail
services,
electronic shopping retail services,
mailmail للتسوق االلكرتوين وخدمات بيع التجزئة لطلبات ال ربيد

للتسوق االلكرتوين وخدمات بيع التجزئة لطلبات ال ربيد
order
retail services
services and
and wholesale
wholesale
order retail
Trade
Mark
No.:
29230

75731

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
services
connected
with
the
sale
of
وعطور؛
معطرة
روائح
ببيع
املتعلقة
ابجلملة
البيع
وخدمات
services connected with the sale of وخدمات البيع ابجلملة املتعلقة ببيع روائح معطرة وعطور؛
andperfume
perfume
toiletries
fragrances
ry,ry,
toiletries
andand
Infragrances
Class: 3 and
 مواد
3تواليت
: الصنف
وستحضرات
الشخصية؛
تواليتالعناية
ومواد
يفمواد
وستحضرات
الصابونالصابون
الشخصية؛
ومواد العناية
personal
care products,
products, soaps,
soaps,bath
bath
personal care
Date:
10/05/2016
 7106
/19/01
: التاريخ
preparations,
shampoos,
rs, rs,
العنايةالعناية
مستحضرات
الشعر؛ الشعر؛
ومكيفاتومكيفات
والشامبو
االستحمام
preparations,
shampoos, conditione
conditione
مستحضرات
والشامبو
االستحمام
hair
care
preparations,
skin
care
hair
care
preparations,
skin
care
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƌĂŐƌĂŶĐĞƐĂŶĚƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͖ƚŽŝůĞƚƌŝĞƐĂŶĚ
 ومواد،اجللد
معطرة
 روائح: ابلشعر؛
من اجل
مستحضرات
،اجللد
تواليتأو
ابلبشرة
وعطور؛العناية
العنايةات
مستحضر
مستحضرات
موادأو
ابلبشرة
ابلشعر؛رات
مستحض
preparations, cosmetics,
sun
care
andand
sunsun
preparations,
cosmetics,
sun
care
ƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƐŽĂƉƐ͕ďĂƚŚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
االستحمام
وستحضرات
العناية
tanning preparations,
اجللد؛اجللد؛
وتسمريوتسمري
الشمسالشمس
من
العناية
الصابونر
مستحض
جتميل؛ جتميل؛
ƐŚĂŵƉŽŽƐ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͖ŚĂŝƌĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŬŝŶĐĂƌĞ
tanning
preparations, essential
essentialoils,oils,
ات من
العناية
الشخصية؛رات
مستحض
make-up,
make-up
re
moval
preparations,
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ƐƵŶĐĂƌĞĂŶĚƐƵŶƚĂŶŶŝŶŐ
make-up, make-up re moval preparations,
العناية
ومكيفاترية؛الشعر؛
املكياج؛
مستحضرات ازالة
املكياج؛ مستحضرات
والشامبو زيوت عط
artificial eyelashes and eyebrows, الرموش
الرموش
املكياج؛
املكياج؛ مستحضرات ازالة
زيوت عط رية؛
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͖ŵĂŬĞͲƵƉ͖ŵĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀĂů
artificial eyelashes and eyebrows,
adhesives for affixing artificial eyelashes الرموش واحلواجب
العناية مواد
مستحضراتالصناعية؛
ابلشعر؛ واحلواجب
،للصقاجللد
الصقة أو
ابلبشرة
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞǇĞůĂƐŚĞƐĂŶĚĞǇĞďƌŽǁƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ
adhesives
for affixing
eyelashes واحلواجب الصناعية؛ مواد الصقة للصق الرموش واحلواجب
and eyebrows,
artificial artificial
nails, adhesives
ĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞǇĞůĂƐŚĞƐĂŶĚĞǇĞďƌŽǁƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
الشمسالصقة للصق
الصناعية؛من مواد
جتميل؛ االظافر
مستحضراتالصناعية؛
مستحضرات العناية
and
eyebrows,
artificial
nails,
adhesives
for affixing artificial nails, abrasive
ŶĂŝůƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŶĂŝůƐ͖ĂďƌĂƐŝǀĞďŽĂƌĚƐ
الصناعية؛ االظافر الصناعية؛ مواد الصقة للصق
for
affixing
artificial
nails,
abrasive
boards for use on nails, hair re moval and مستحضرات احلالقة وازالة
لالظافر؛ مستحضرات
الصناعية؛ م
ĨŽƌƵƐĞŽŶŶĂŝůƐ͖ŚĂŝƌƌĞŵŽǀĂůĂŶĚƐŚĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖Ăŝƌ
عطرية؛ربد املكياج؛
االظافزريوت
وتسمري اجللد؛
boards
use on nails,air
hairfragrancing
re moval and االظافرالصناعية؛ مربد لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة
shaving for
preparations,
ĨƌĂŐƌĂŶĐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
تعطري اجلو؛
مستحضرات
الصناعية؛ مواد
واحلواجب
الشعر؛الرموش
ازالة املكياج؛
preparations,
cleaning مستحضرات لتنظيف
shaving
preparations,
ĐŽƐŵĞƚŝĐďƌƵƐŚĞƐ͘
preparationsairfor fragrancing
لتنظيف
ات
ر
مستحض
اجلو؛
تعطري
مستحضرات
cosmetic brushes,
cosmetic preparations
الصناعية؛التجميل
ومستحضرات
التجميل
اشي
الشعر؛ فر
preparations,
preparations
for cleaningاالظافرالذراض طبية
للصق الرموش واحلواجب
الصقة
for
medical
purposes,
sanitary
cosmetic brushes, cosmetic preparationsعالجية
اضراتطبية
التجميل الذر
صحيةات
ومستحضر
فراشي التجميل
ومستحض
طبية
اض
ر
الذ
ات
ر
ومستحض
preparations
me dical purposes,
الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد
for
medicalfor purposes,
sanitary
عالجية
ات
طبيةأسومستحضر
اجللد الذر
لعالجصحية
ومستحضرات
medicated preparations for the treatment االستحمام
ات
ومستحضر
اض ال ر
وفروة
preparations for me dical purposes,
لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة الشعر؛
of the skin and scalp, medicated bath
medicated preparations for the treatmentاالستحمامحشو
ومواد ضماد ومواد
اجلو ولصقات
ومستحضرات
ومعطرالاترأس
العالجيةوفروة
لعالج اجللد
preparations, air fresheners, plasters,
مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لتنظيف فراشي
of
the
skin
and
scalp,
medicated
bath
materials for dressings, material for ومكمالت
اجلو طب
ات ومشع
األسنان
التغدية حشو
ومكمالت ومواد
األسنانومواد ضماد
ولصقات
العالجية ومعطر
preparations,
air fresheners,
 التجميل
stopping teeth, dental
wax, dietaryplasters,
and
الشعر
تصفيف
واجهزة
واجلمال
النظافة
وادوات
للحمية
ومكمالت
التغدية
ومكمالت
األسنان
طب
ومشع
materials
for
dressings,
material
for
nutritional
supplements,
hygienic
and
In the name of: Dotcom Retail Limited
األسناندوتكوم ريتيل ليمتد
: أبسم
stopping
teeth,
dental wax,
beauty
imple ments,
hair dietary
stylingand
التصفيف
ومكواة
التجعيد
ومكواة
التجعيد
ومالقط
واجهزة تصفيف الشعر
للحمية وادوات النظافة واجلمال
ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϭϮEƵŵďĞƌϱ͕ǆĐŚĂŶŐĞYƵĂǇ͕
ا5  نم وووووووور12  ل ف وووووووو: العنوووووووونا
nutritional
supplements,
hygienic
appliances, curling
tongs, curling
irons,and
على
رسم
وادوات
للشعر
وانشر
للشعر
واسطواانت كهرابئية
crimping irons,
beauty
impleelectric
ments, rollers
hairfor hair,
styling  ومكواة التصفيف0 التجعيد
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕Dϱϯ&͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ومكواة
التجعيد
ومالقط
5 نشسووترا ا
يووماا م
اكسشوو نك
diffusers for curling
hair, body
art tools,
emery
اجلسم و مبارد الصنفرة ومالقط الرموش وادوات لفصل
appliances,
tongs,
curling
irons,
المتحدة وانشر للشعر وادوات رسم على
كهرابئية للشعر
واسطواانت المملكو
اا افا
files, eyelash
curlers,
eyelash
separators,
crimping
irons,
electric
rollers
for hair,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: art tools, emery الرموش وادوات لفصل097
.ساحور ص
: التبليغ
عنوان
diffusers
for hair, body
ومالقط
مباردبيتالصنفرة
اجلسم و
 files, eyelash curlers, eyelash separators,

flat irons, hair cutting and removal الرموش ومكواة منبسطة وادوات لق وازالة الشعر ومكائن

imple ments, hair clippe rs, cutte rs,
 trimme rs and scissors, razors, manicure الشعر ووقطعات ومشيابت ومقصات أمواس حالقة
ق
 and pedicure tools, cuticle nippe rs, وادوات املانيكري والباديكري وقطاعات اجللد يف منبت
tweezers, nail buffe rs, clippe rs, files and
scissors, manicure and pedicure sets, االظافر واملالقط مصنفارت االظافر واالت احلالقة مبارد
cases for manicure and pedicure ومقصات االظافر وجمموعة املانيكري والباديكري صناديق
instruments, electrical apparatus and
instruments used as an aid to slimming, الدوات املاني كري والباديكري واالجهزة واالدوات الكهرابئية
electrical apparatus and instruments for املستخدمة يف املساعدة يف التخسيس واالجهزة واالدوات
toning and firming the face and body,
apparatus and instruments for treating الكهرابئية املستخدمة يف تقوية وشد الوجه واجلسم واجهزة


الرموش ومكواة منبسطة وادوات لق

وازالة الشعر ومكائن

ق الشعر ووقطعات ومشيابت ومقصات أمواس حالقة
2017/11/7
العدد
والباديكري وقطاعات اجللد يف منبت
العرشوناملانيكري
وادوات

االظافر واملالقط مصنفارت االظافر واالت احلالقة مبارد
ومقصات االظافر وجمموعة املانيكري والباديكري صناديق

الدوات املاني كري والباديكري واالجهزة واالدوات الكهرابئية
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
االظافر واجهزة التسمري ابلشمس واجملوهرات والساعات
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

واالطباق واملنصات ومناشف الوجه وقماش الوجه ومناشف
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
الداخلية واجلوارب احملبوكة ومالبس النساء الداخلية ومالبس
داخلية على هيئة اجلسم وحلي الشعر واسطواانت الشعر

flat irons, hair cutting and removal
imple ments, hair clippe rs, cutte rs,
trimme rs and scissors, razors, manicure
11and pedicure tools, cuticle nippe rs,
tweezers, nail buffe rs, clippe rs, 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, je wellery,
clocks and watches, gemstones, pearls
and precious metals, and imitations
thereof, cos metic pencil sharpene rs,
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, holde rs, 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 unde rclothing,
shape wear,
hair
hosiery,
lingerie,
ornaments, hair rollers, hair fastening
articles and false hair; information,
advisory and consultancy services
relating to all of the aforesaid.

واصناف لتثبيت الشعر والشعر املستعار؛ خدمات

االستشارات واالرشاد وتقدمي املعلومات املتعلقة يف كل ما
سبق ذكره

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

عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.
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Trade Mark No.: 29312

العالمة التجارية رقم  21392:

يف الصنف  33 :

12

In Class: 35





التاريخ  2492/40/22 :
التسويق21392،
التجارية رقم :
خدمات  الدعاية واإلعالن والرتويج;
العالمةاجل :
من
حبوث السوق واملعلومات; ترويج سلع وخدمات
تقدمي
خدمات
يف الصنف  33 :
اآلخرين عرب شبكات الكومبيوتر والتوصل; خدمات التجارة
والدعاية 40/22
التاريخ :
 2492وجه اخلصوص ،التخطيط اإلعالمي
واإلعالن ,/وعلى
والدعاية
اإلعالم لآلخر
التجارة والرتويج;
خدماتواإلعالن
خدماتين;الدعاية
وسائلالتسويق،
وشراءاجل :
من
واإلعالن
خدمات
اخلصوص،
واإلعالن،تقدميوعلى
الدعاية وخدمات
ترويج سلع
واملعلومات;
حبوثوجهالسوق
خدمات
واإلعالن،
وتقدمي; الدعاية
وتوزيع
شبكات اإلدارة،
عرب الدعائي،
اآلخريناآلداء
لتتبع
خدمات التجارة
والتوصل
الكومبيوتر
الدعاية
لإلبالغ عن
الدعاية
والدعاية بياانت
لتحليل
بياانتاإلعالمي
التخطيط
واإلعالن،اخلصوص،
وعلى وجه
واإلعالن,
والدعايةية
خدمات استشار
الدعائي; واإلعالين
وحتسني
واإلعالن،
خدمات; التجارة
اآلداءلآلخرين
اإلعالم
وسائل
وشراء
ختصيص
وعلى وجه
واإلعالن،
يف
اخلصوص ،واإلعالن
خدمات الدعاية
اخلصوص،
الدعاية وجه
ميدان وعلى
واإلعالن،
املعلومات
وتقدميخدمات
ابآلخرين;
الدعائي ،اخلاصة
اآلداءالتسويقية
اخلدمات
الدعاية واإلعالن،
اإلدارة ،وتوزيع
لتتبع
من
واإلعالن
واإلعالن ،ادارة
الدعاية اخلصوص،
وعلى وجه
الدعاية
الدعايةبياانت
لإلبالغ عن
التجارية،بياانت
لتحليل
وادارة
واإلعالين،
التقارير،
تزويد
خالل
استشارية
الدعائي خدمات
اإلستهدافواإلعالين;
اآلداء الدعائي
وحتسني
واإلعالن،
شبكة
الكرتونيا،وجهالستخدامها
واإلعالن املخزنة
يفالدعاية
اخلصوص ،يفختصيص
واإلعالن ،وعلى
ميدان الدعاية
ومنتجات
اخلاصة تبادل
التسويقية; تسهيل
الكومبيوتر العاملية
خدمات املعلومات
وبيع خدمات
ابآلخرين;
اخلدمات
خدمات
والتواصل;
عرب شبكات
األطر
واإلعالن من
الكومبيوترالدعاية
اخلصوص ،ادارة
الثالثة -وجه
اف وعلى
التجارية،
بضائع
الدعائي إلستعراض
اإلستهدافاإلنرتنت
ابلتجزئة عرب
واإلعالين ،وادارة
البيعالتقارير،
حمالت تزويد
خالل
الرقمية،
الكرتونيا ،وتوصيل
بطاقات اهلدااي،
املستهلكني
الوسائليف شبكة
الستخدامها
املتنوعة،املخزنة
واإلعالن
الدعاية
وحمتوى
وبيعالرأس،
تبادل على
تسهيل توضع
العامليةرت;اضي اليت
الواقع اإلف
أجهزة
وبياانتومنتجات
خدمات
الكومبيوتر
لبائعي
الكومبيوتر على
اماكن للتسوق
الواقعافاإلفرت
اإلنرتنتخدمات
والتواصل;
اضي;-عربتوفريشبكات
الثالثة
األطر
لربط
تسهيالت على
البضائع و/
اإلنرتنتبضائع
إلستعراض
توفري اإلنرتنت
اخلدماتئة; عرب
البيعاو ابلتجز
حمالت
اض
الوسائلإلستعر
وتوصيلاإلنرتنت
اهلدااي ،على
توفري مرافق
املستهلكنيمع املشرت
البائعني
الرقمية،
املتنوعة،يني;بطاقات
وخدمات
أس،بضائع
توفري
اهلدااي;
للزابئنرت يف
معلومات
وبياانت وحمتوى
على الر
ميدانتوضع
اضي اليت
الواقع اإلف
أجهزة
اض
إلستعر
اإلنرتنت
اماكنرافق
خاللتوفريتوفري م
لبائعي
اإلنرتنت
على على
للتسوق
مناضي;
اآلخريناإلفرت
الواقع
التشغيل
خدمات
توفري التجاري
التواصل
مقرتحاتو/اوللهدااي;
اإلنرتنت لربط
تسهيالت; على
اخلدمات;
البضائع
وعلى
واملعلومات،
واإلعالن
الدعاية
توزيع
خدمات
والتوظيف;
مع املشرتيني; توفري مرافق على اإلنرتنت إلستعراض
البائعني
شبكات
توفريمصنفة
اعالنية
مساحات
اخلصوص،
وجه
بضائععربوخدمات
اهلدااي;
توفري ميدان
للزابئن يف
معلومات
على
للكومبيوتر
الكومبيوترمن العاملية
إلستعراض
بياانتاإلنرتنت
اعد على
توفري مقروافق
خالل; توفري
اآلخرين
جمال
اإلنرتنت يف
قابلة للبحث
قواعد; بينات
اإلنرتنت
التشغيل
التجاري;علىخدمات
التواصل
مقرتحات و للهدااي
الدفع
خدمات بطاقات
املبوبة;
اإلعالانت
والتوظيف;يف جمال
البحث
واملعلومات ،وعلى
واإلعالن
الدعاية
خدمات توزيع
بطاقات
اعالنيةاصدار
اخلصوص،
توفري وجه
اخلصوص ،وعلى
املسبق للهدااي،
شهادات شبكات
مصنفة عرب
مساحات
وجه
خدمات
بياانتأو خدمات;
اعدبضائع
مقابل
العاملية;استبداهلا
اليت ميكن
اهلدااي
للكومبيوتر على
توفري قو
الكومبيوتر
اطات
الوعي العام
قابلة تعزيز
اخلصوص
اإلنرتية،
خري
ابلنش جمال
اإلنرتنت يف
للبحث على
وجهبينات
نت وعلىقواعد
واجملتمعية
خدمات العامة
املبوبة;وخدمات
التطوعية،
اخلريية،
بطاقات الدفع
اإلعالانت
اإلحسانية ،جمال
البحث يف
املصممة
اصدار التحفيزية
اخلصوص ،اجلوائز
املسابقات وبرامج
واإلنسانية;
شهادات بطاقات
توفريوعلى وجه
للهدااي،
املسبق
خدماتيف
خدمات; تشارك
واجلماعات واليت
ومكافآة األفر
مقابلادبضائع أو
وتشجيع استبداهلا
لتقديراليت ميكن
اهلدااي
تطوير الذات ،وحتقيق الذات ،والنشاطات اإلحسانية ،اخلريية،
التطوعية ،خدمات العامة واجملتمعية واإلنسانية ومشاركة منتجات
العمل اإلبداعي; تنظيم املعارض واألحداث يف جمال تطوير العتاد
والربامج للغاايت التجارية والدعاية واإلعالن; خدمات
اإلحتادات اليت تشجع املصاحل املهنية والتجارية يف جمال تطوير
برامج تطبيقات اهلواتف .
التسويق ،خدمات الدعاية واإلعالن والرتويج; خدمات تقدمي
حبوث السوق واملعلومات; ترويج سلع وخدمات اآلخرين عرب
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ĨŽƌ
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ŽƉƚŝŵŝǌŝŶŐ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͖ ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝŶŐ
͕ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĨŽƌ ĂŶĂůǇǌŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶ ƚŚĞ
͕ĨŝĞůĚ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŝŶ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ĚĂƚĂ͕ ĨŽƌ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĨŽƌ
ĐƵƐƚŽŵŝǌŝŶŐ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
͕ĞĨĨŽƌƚƐ ĚĂƚĂ
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͖ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŝŶ ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
͕ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
͕ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďǇĨŝĞůĚ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƌĞƉŽƌƚƐ͕ ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚ
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ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ KŶůŝŶĞ ƌĞƚĂŝů ƐƚŽƌĞ
&ĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ĂŶĚ ƐĂůĞ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌŐŽŽĚƐ
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ŽĨ
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واإلنسانية; توفري املسابقات وبرامج اجلوائز التحفيزية املصممة
لتقدير وتشجيع ومكافآة األفراد واجلماعات واليت تشارك يف
تطوير الذات ،وحتقيق الذات ،والنشاطات اإلحسانية ،اخلريية،
2017/11/7
العامة واجملتمعية واإلنسانية ومشاركة منتجات
العرشونخدمات
العددالتطوعية،
العمل اإلبداعي; تنظيم املعارض واألحداث يف جمال تطوير العتاد
والربامج للغاايت التجارية والدعاية واإلعالن; خدمات
اإلحتادات اليت تشجع املصاحل املهنية والتجارية يف جمال تطوير
برامج تطبيقات اهلواتف .
التسويق ،خدمات الدعاية واإلعالن والرتويج; خدمات تقدمي
حبوث السوق واملعلومات; ترويج سلع وخدمات اآلخرين عرب
شبكات الكومبيوتر والتوصل; خدمات التجارة والدعاية
واإلعالن ,وعلى وجه اخلصوص ،التخطيط اإلعالمي وشراء
وسائل اإلعالم لآلخرين; خدمات التجارة والدعاية واإلعالن،
وعلى وجه اخلصوص ،خدمات الدعاية واإلعالن لتتبع اآلداء
الدعائي ،اإلدارة ،وتوزيع وتقدمي الدعاية واإلعالن ،لتحليل 
بياانت الدعاية واإلعالن ،لإلبالغ عن بياانت الدعاية واإلعالن،
وحتسني اآلداء الدعائي واإلعالين; خدمات استشارية يف ميدان
الدعاية واإلعالن ،وعلى وجه اخلصوص ،ختصيص اخلدمات
التسويقية اخلاصة ابآلخرين; خدمات املعلومات التجارية ،وعلى
وجهاخلصوص ،ادارة الدعاية واإلعالن من خالل تزويد التقارير،
اإلستهداف الدعائي واإلعالين ،وادارة الدعاية واإلعالن املخزنة
الكرتونيا ،الستخدامها يف شبكة الكومبيوتر العاملية; تسهيل
تبادل وبيع خدمات ومنتجات األطراف الثالثة -عرب شبكات 
الكومبيوتر والتواصل; خدمات حمالت البيع ابلتجزئة عرب
اإلنرتنت إلستعراض بضائعاملستهلكني املتنوعة ،بطاقات اهلدااي،
وتوصيل الوسائل الرقمية،أجهزة الواقع اإلفرتاضي اليت توضع
على الرأس ،وبياانت وحمتوى الواقع اإلفرتاضي; توفري اماكن 
للتسوق على اإلنرتنت لبائعي البضائع و/او اخلدمات; توفري
تسهيالت على اإلنرتنت لربطالبائعني مع املشرتيني; توفري مرافق
على اإلنرتنت إلستعراض معلومات للزابئن يف ميدان اهلدااي;
توفري بضائع وخدمات اآلخرين من خالل توفري مرافق على
اإلنرتنت إلستعراض مقرتحات للهدااي; التواصل التجاري;
خدمات التشغيل والتوظيف; خدمات توزيع الدعاية واإلعالن
واملعلومات ،وعلى وجه اخلصوص ،توفري مساحات اعالنية
مصنفة عرب شبكات الكومبيوتر العاملية; توفري قواعد بياانت
للكومبيوتر على اإلنرتنت و قواعد بينات قابلة للبحث على
اإلنرتنت يف جمال البحث يف جمال اإلعالانت املبوبة; خدمات 
بطاقات الدفع املسبق للهدااي ،وعلى وجه اخلصوص ،اصدار
شهادات بطاقات اهلدااي اليت ميكن استبداهلا مقابل بضائع أو
خدمات; خدمات خريية ،على وجه اخلصوص تعزيز الوعيالعام
ابلنشاطات اإلحسانية ،اخلريية ،التطوعية ،وخدمات العامة
واجملتمعية واإلنسانية; توفري املسابقات وبرامج اجلوائز التحفيزية
املصممة لتقدير وتشجيع ومكافآة األفراد واجلماعات واليت
تشارك يف تطوير الذات ،وحتقيق الذات ،والنشاطاتاإلحسانية،
اخلريية ،التطوعية ،خدمات العامة واجملتمعية واإلنسانية ومشاركة
منتجات العمل اإلبداعي; تنظيم املعارض واألحداث يف جمال
تطوير العتاد والربامج للغاايت التجارية والدعاية واإلعالن;
خدمات اإلحتادات اليت تشجع املصاحل املهنية والتجارية يف جمال
تطوير برامج تطبيقات اهلواتف͘ 
أبسم  :فيس بوك ،انك.
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ƌĞĐƌƵŝƚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞǀŝĂƚŚĞŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐůĂƐƐŝĨŝĞĚ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ ǀŝĂ
ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽŶͲ ůŝŶĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ ĂŶĚ ŽŶͲůŝŶĞ ƐĞĂƌĐŚĂďůĞ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ĐůĂƐƐŝĨŝĞĚƐ͖ WƌĞͲƉĂŝĚ ŐŝĨƚ
ĐĂƌĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ŝƐƐƵŝŶŐ ŐŝĨƚ ĐĂƌĚ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ďĞ ƌĞĚĞĞŵĞĚ ĨŽƌ ŐŽŽĚƐ Žƌ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŚĂƌƚŝƚĂĐďůĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
͕ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ ƉƵďůŝĐ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂďŽƵƚ ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ
ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐ͕ ǀŽůƵŶƚĞĞƌŵ ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƐĞƌǀŝĐĞ ĂŶĚ ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĐŽŶƚĞƐƚĂŶĚŝŶĐĞŶƚŝǀĞĂǁĂƌĚƉƌŽŐƌĂŵƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽ
ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ͕ ƌĞǁĂƌĚ ĂŶĚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ŝŶĚŝǀŝƵĂůƐ ĂŶĚ
ͲŐƌŽƵƉƐ ǁŚŝĐŚ ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ ƐĞůĨͲ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕ ƐĞůĨ
͕ĨƵůĨŝůůŵĞŶƚ͕ ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ͕ ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐ͕ ǀŽƵůŶƚĞĞƌ
ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞ ĂŶĚ ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ
͖ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƐŚĂƌŝŶŐ ŽĨ ĐƌĞĂƚŝǀĞ ǁŽƌŬ ƉƌŽĚƵĐƚ
ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĞǀĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ĨŽƌ

ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

ŚĂƌĚǁĂƌĞ

ĂŶĚ

ƐŽĨƚǁĂƌĞ

ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĂƚƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ĂŶĚ ďƵŝƐŶĞƐƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŵŽďŝůĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
͘ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

In the name of: .Facebook, Inc

العنووووو ا  1061 :ويلووووو وونل بنلووووو يووووو ل ووووو ا ووووو ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϲϬϭtŝůůŽǁZŽĂĚ͕DĞŶůŽWĂƌŬ
͘ϵϰϬϮϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
52649ل ال ال ت المتحدة األ ريكبة.
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :البرية  -حي الشرفة








عنوان التبليغ  :البرية  -حي الشرفة
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Trade Mark No.: 29827

العالمة التجارية رقم  92892:

يف الصنف  2 :







التاريخ  9861/88/61 :

أبسم  :ميكرو – ستار
ليمتد

In Class: 9

العالمة التجارية رقم  75972 :
انتل كو،.
يف الصنف  5 :

Date: 16/08/2016

Trade Mark No.: 29827
In the name of: MICRO-STAR
INT'L CO., LTD

من اجل  :خدمات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛ ملحقات
التاريخ  7106/19/06 :

أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي ،املكوانت املادية يف أجهزة

ƐĞƌǀĞƌƐ͖ >ĂƉƚŽƉ

9
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗In Class:
ŽŵƉƵƚĞƌ
Date: 16/08/2016

ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ ŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚƐ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖>ĂƉƚŽƉĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
من اجل  :خدمات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛
ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲϵ͕>ŝĚĞ^ƚ͕͘ŚŽŶŐŚĞŝƐƚ͕͘EĞǁdĂŝƉĞŝ
العننا  :نم ر62 .ا ل ودا سوتري .ا
ŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĂŶĚƉĂƌƚƐŶĂŵĞůǇ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
املكوانت
اليتالكمبيوتر
احلاسوب أجهزة
ملحقات
ŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
͕ŶĂŵĞůǇ
ŽŵƉƵƚĞƌ
͕ŚĂƌĚǁĂƌĞ
ŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ
وهي،رامج نظام
وأجزاؤهامن ب
يتكون
احلاسوب و برجميات
͘͘ŝƚǇϮϯϱ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K
يجوننهي د سو .ا ن ووناملاديةتو ييف أجهزةس و ت
احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت ƐǇƐƚĞŵƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌŵĞŵŽƌŝĞƐ͕,ĂƌĚĚŝƐĐ͕ͲZKD
ĚƌŝǀĞ͕ďƵƌŶĞƌ͕^ĐĂŶŶĞƌ͕,ŽƐƚĐĂƐĞƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨ
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
األقوراص ͕ƐǇƐƚĞŵ ƉƌŽŐƌĂŵƐ
حمرك
امجاص
يتكونسومن برأقر
احلاسوب
التشغيل
احلاسوب
صلبةو وذاكرات
نظام التشغيل
ات آ ، .ي .
ذاكنار ا
205او ت ي
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚŽƵƐŝŶŐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕tŝƌĞůĞƐƐĂĐĐĞƐƐ

أقراص صلبة و حمرك األقراص املضغوطة و برانمج

رام هللا
برانمجبكر
التبليغ :
عنوان
ضوئيمواسح
املدجمة و
يتراص
بريزاألق
عودةعلى
نسخبينالبياانت
املضغوطة و
نسخ البياانت على األقراص املدجمة و ماسح

احلاسوب للكمبيوتر
صندوقصندوق
شكل على شكل
1969999907على علب
للكمبيوتر
احلاسوب
ضوئي و علب



الشخصي و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و

مشغالت
ألواحاوتر
االعالم وو ر
الالسلكي
الشخصي و أجهزة الولوج اىل
ذاكرةوالكمبيوتر؛
مشغالت وسائط

بطاقات عرض الفيديو؛ فأرة احلاسوب؛ لوحة
مفاتيحعرض
بطاقات
وسائط االعالم و ألواح ذاكرة الكمبيوتر؛
احلاسوب؛ شاشات للكمبيوتر ال سي دي – يت اف
شبكة الكمبيوتر .
موجهات (راوتر)
احلاسوب؛ شاشات
مفاتيح
الفيديو؛ فأرة احلاسوب؛ يت؛لوحة



للكمبيوتر ال سي دي – يت اف يت؛ موجهات (راوتر) شبكة

الكمبيوتر .

ŽĨ

ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ

ƉŽŝŶƚ;tWͿĚĞǀŝĐĞƐ͕ZŽƵƚĞƌ͕DĞĚŝĂƉůĂǇĞƌƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌ

ŽŵƉƵƚĞƌ
͕ŵĞŵŽƌŝĞƐ
͕,ĂƌĚĚŝƐĐ͕ͲZKDĚƌŝǀĞ
͖ŵŽƚŚĞƌďŽĂƌĚƐ͖sŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇĐĂƌĚƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌŵŽƵƐĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͖ŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌd&dͲ>ŵŽŶŝƚŽƌƐ
͘ŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ

ďƵƌŶĞƌ͕ ^ĐĂŶŶĞƌ͕ ,ŽƐƚ ĐĂƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ



ĐŽŵƉƵƚĞƌŚŽƵƐŝŶŐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕tŝƌĞůĞƐƐ



͖ĂĐĐĞƐƐƉŽŝŶƚ;tWͿĚĞǀŝĐĞƐ͕ZŽƵƚĞƌ͕DĞĚŝĂƉůĂǇĞƌƐ



͖ŽŵƉƵƚĞƌ ŵŽƚŚĞƌďŽĂƌĚƐ͖ sŝĚĞŽ ĚŝƐƉůĂǇ ĐĂƌĚƐ



ŽŵƉƵƚĞƌ ŵŽƵƐĞ͖ ŽŵƉƵƚĞƌ ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ ŽŵƉƵƚĞƌ
͘d&dͲ>ŵŽŶŝƚŽƌƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ

Ϳ;6

In the name of: .Facebook, Inc

أبسم  :فيس بوك ،انك.

͕In the name of:ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϲϬϭtŝůůŽǁZŽĂĚ͕DĞŶůŽWĂƌŬ͕ϵϰϬϮϱ
MICRO-STAR INT'L
العنوو،نا :ليمتد
أبسم  :ميكرو – ستار انتل كو.
 1631ييلوون ييدا م نلووون
͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
بووو وا سووو ا ووو 21325ا النال ووو ت
CO., LTD
͕͘ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲϵ͕>ŝĚĞ^ƚ͕͘ŚŽŶŐŚĞŝƐƚ
األمريك و ،. .زهوونني د ست و ،.
المتحدة ر و
العن ونا  :نمب و  ،96 .لي و س
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :البرية  -حي الشرفة

͘͘EĞǁdĂŝƉĞŝŝƚǇϮϯϱ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K
نين تايبيد ري د  ،532تاينا  ،آر .أو  .رد

عنوان التبليغ  :بكر بين عودة بريزيت رام هللا
8518555569
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:















Trade Mark No.: 29828

العالمة التجارية رقم  75979 :

In Class: 37
Date: 16/08/2016

يف الصنف  32 :
التاريخ  7106/19/06 :

من اجل  :تركيب وصيانة وإصالح مكوانت احلاسوب/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚƌĞƉĂŝƌŽĨ  .
͘ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ
Trade Mark No.: 29827
العالمة
In the name of: MICRO-STAR
التجارية رقم INT'L CO., LTD  75972:
أبسم  :ميكرو  -ستار انتل كو،.




ليمتد



يف الصنف  5 :

التاريخ  7106/19/06 :
من اجل  :خدمات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛

In Class: 9

Date: 16/08/2016
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖>ĂƉƚŽƉĐŽŵƉƵƚĞƌƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲϵ͕>ŝĚĞ^ƚ͕͘ŚŽŶŐŚĞŝƐƚ͕͘EĞǁdĂŝƉĞŝ
العننا  :نم ر62 .ا ل ودا سوتري .ا
ŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĂŶĚƉĂƌƚƐŶĂŵĞůǇ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
ملحقات أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي ،املكوانت
ŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
͘͘ŝƚǇϮϯϱ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K
يجوننهي د سو .ا ن ووناملاديةتو ييف أجهزةس و ت
احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت ƐǇƐƚĞŵƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌŵĞŵŽƌŝĞƐ͕,ĂƌĚĚŝƐĐ͕ͲZKD
205ا ت ينا ا آ .

عنوان التبليغ  :بكر
1969999907



يتكونسمن برامج نظام التشغيل و ذاكرات احلاسوب و
،ي .

أقراص صلبة و حمرك األقراص املضغوطة و برانمج
بين عودة بريزيت رام هللا
نسخ البياانت على األقراص املدجمة و ماسح 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 للكمبيوتر ال سي دي – يت اف

ĚƌŝǀĞ͕ďƵƌŶĞƌ͕^ĐĂŶŶĞƌ͕,ŽƐƚĐĂƐĞƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚŽƵƐŝŶŐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕tŝƌĞůĞƐƐĂĐĐĞƐƐ
ƉŽŝŶƚ;tWͿĚĞǀŝĐĞƐ͕ZŽƵƚĞƌ͕DĞĚŝĂƉůĂǇĞƌƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌ
͖ŵŽƚŚĞƌďŽĂƌĚƐ͖sŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇĐĂƌĚƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌŵŽƵƐĞ
:
͖ŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌd&dͲ>ŵŽŶŝƚŽƌƐ
͘ŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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العالمة التجارية رقم  92892:

يف النف  2 :
التاريخ :

Trade Mark No.: 29829







Trade Mark No.: 29829

العالمة التجارية رقم  75975 :

In Class: 9

In Class: 9
16/08/2016
Date: 16/08/2016

يف الصنف  5 :
 9861/88/61
التاريخ  7106/19/06 :

Date:

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
 ŽŵƉƵƚĞƌ
ملحقات ƐĞƌǀĞƌƐ͖ >ĂƉƚŽƉ
حاسوب
من اجل  :خدمات
͖ŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖>ĂƉƚŽƉĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
حممولة؛حممولة؛
أجهزة حاسوب
أجهزةالكمبيوتر؛
الكمبيوتر؛ :خدمات
من اجل
ŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĂŶĚƉĂƌƚƐŶĂŵĞůǇ͕ŽŵƉƵƚĞƌ

ملحقات أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي ،املكوانت

أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي ،املكوانت املادية يف

ŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ ŽŵƉƵƚĞƌ
أجهزة ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚƐ
ƐǇƐƚĞŵƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌŵĞŵŽƌŝĞƐ͕,ĂƌĚĚŝƐĐ͕ͲZKD

املادية يف أجهزة احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت

ĚƌŝǀĞ͕ďƵƌŶĞƌ͕^ĐĂŶŶĞƌ͕,ŽƐƚĐĂƐĞƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨ
ŶĂŵĞůǇ͕ ŽŵƉƵƚĞƌĐŽŵƉƵƚĞƌŚŽƵƐŝŶŐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕tŝƌĞůĞƐƐĂĐĐĞƐƐ
ŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ ŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƉŽŝŶƚ;tWͿĚĞǀŝĐĞƐ͕ZŽƵƚĞƌ͕DĞĚŝĂƉůĂǇĞƌƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌ
͖ŵŽƚŚĞƌďŽĂƌĚƐ͖sŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇĐĂƌĚƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌŵŽƵƐĞ
ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ŽĨ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
͕ƐǇƐƚĞŵ ƉƌŽŐƌĂŵƐ
͖ŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌd&dͲ>ŵŽŶŝƚŽƌƐ
͘ŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ

احلاسوب
اليت التشغيل و
احلاسوبامج نظام
احلاسوب و برجميات يتكون من بر
امجو نظام
ذاكرات بر
يتكون من
أقراص صلبة و حمرك األقراص املضغوطة و برانمج

األقراص
التشغيل و ذاكرات احلاسوب و أقراص صلبة و حمرك
نسخ البياانت على األقراص املدجمة و ماسح ضوئي و
احلاسوب
البياانتشكل
املضغوطة و برانمج نسخعلب على
للكمبيوترماسح
املدجمة و
صندوقراص
على األق
الشخصي و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و

للكمبيوتر
احلاسوبالكمبيوتر؛
صفدوق و ألواح ذاكرة
شكلوسائط االعالم
ضوئي و علب على مشغالت
بطاقات عرض الفيديو؛ فأرة احلاسوب؛ لوحة مفاتيح
مشغالت
الشخني و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و
احلاسوب؛ شاشات للكمبيوتر ال سي دي – يت اف

بيوتر .بطاقات عرض
الكمبيوتر؛
وسائط االعالم و
ذاكرةراوتر) شبكة الكم
ألواحموجهات (
يت؛

͕ŽŵƉƵƚĞƌ ŵĞŵŽƌŝĞƐ͕ ,ĂƌĚĚŝƐĐ͕ͲZKDĚƌŝǀĞ
ďƵƌŶĞƌ͕ ^ĐĂŶŶĞƌ͕ ,ŽƐƚ ĐĂƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ


ĐŽŵƉƵƚĞƌŚŽƵƐŝŶŐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕tŝƌĞůĞƐƐ


͖ĂĐĐĞƐƐƉŽŝŶƚ;tWͿĚĞǀŝĐĞƐ͕ZŽƵƚĞƌ͕DĞĚŝĂƉůĂǇĞƌƐ

͖ ŽŵƉƵƚĞƌ ŵŽƚŚĞƌďŽĂƌĚƐ
ĚŝƐƉůĂǇ INT'L
ĐĂƌĚƐ͖CO., LTD
In the namesŝĚĞŽ
of: MICRO-STAR

أبسم  :ميكرو – ستار انتل
مفاتيحكو،.احلاسوب؛ شاشات
فأرة احلاسوب؛ لوحة
الفيديو؛ 

للكمبيوتر ال سي

الكمبيوتر .

ليمتد
ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲϵ͕>ŝĚĞ^ƚ͕͘ŚŽŶŐŚĞŝƐƚ͕͘EĞǁdĂŝƉĞŝ
62ا ل ودا سوتري
موجهات .ا(راوتر) شبكة
دي – العنيتنا :افنم ر.يت؛
͘͘ŝƚǇϮϯϱ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K
͘d&dͲ>ŵŽŶŝƚŽƌƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ

يجوننهي د سو .ا ن وون تو ي س و ت

ŽŵƉƵƚĞƌ ŵŽƵƐĞ͖ ŽŵƉƵƚĞƌ ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ ŽŵƉƵƚĞƌ

Ϳ;9

205ا ت ينا ا آ ، .ي  .س

In the name of: MICRO-STAR INT'L
أبسم  :ميكرو – ستار

CO., LTD
العن ونا  :نمب و  ،96 .لي و س ر و  ،.زهوونني د ست و ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲϵ͕>ŝĚĞ^ƚ͕͘ŚŽŶŐŚĞŝƐƚ͕͘ ،.
͘͘EĞǁdĂŝƉĞŝŝƚǇϮϯϱ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K
نين تايبيد ري د  ،532تاينا  ،آر .أو  .رد
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :بكر بين عودة بريزيت رام هللا
انتل كو ،.ليمتد
1969999907


عفوان التبليغ  :بكر بين عودة بريزيت رام هللا
8618666669




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





; 2 19
Ϳ











Trade Mark No.: 29830
In Class: 37

العالمة التجارية رقم  75931 :
يف الصنف  32 :
التاريخ  7106/19/06 :







العالمة التجارية رقم  75975 :

Trade Mark No.: 29829

Date: 16/08/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚƌĞƉĂŝƌŽĨ
In Class: 9
مكوانت احلاسوب .
وإصالح
من اجل  :تركيب وصيانة
الصنف  5 :
يف
التاريخ  7106/19/06 :
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ͘ Date: 16/08/2016
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖>ĂƉƚŽƉĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
من اجل  :خدمات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛
In the name of: MICRO-STAR
INT'L CO., LTD
أبسم  :ميكرو – ستار انتل كو،.
ŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĂŶĚƉĂƌƚƐŶĂŵĞůǇ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
ملحقات أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي ،املكوانت
ليمتد

املادية يف أجهزة احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت

يتكون من برامج نظام التشغيل و ذاكرات احلاسوب و
حمرك األقراص املضغوطة و برانمج
أقراص صلبة
سوتريو .ا
ودا

ŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌŵĞŵŽƌŝĞƐ͕,ĂƌĚĚŝƐĐ͕ͲZKD
ĚƌŝǀĞ͕ďƵƌŶĞƌ͕^ĐĂŶŶĞƌ͕,ŽƐƚĐĂƐĞƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚŽƵƐŝŶŐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕tŝƌĞůĞƐƐĂĐĐĞƐƐ
ƉŽŝŶƚ;tWͿĚĞǀŝĐĞƐ͕ZŽƵƚĞƌ͕DĞĚŝĂƉůĂǇĞƌƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌ
͖ŵŽƚŚĞƌďŽĂƌĚƐ͖sŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇĐĂƌĚƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌŵŽƵƐĞ
͖ŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ŽŵƉƵƚĞƌd&dͲ>ŵŽŶŝƚŽƌƐ
͘ŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲϵ͕>ŝĚĞ^ƚ͕͘ŚŽŶŐŚĞŝƐƚ͕͘EĞǁdĂŝƉĞŝ
العننا  :نم ور62 .ا ل
نسخ البياانت على األقراص املدجمة و ماسح ضوئي و
͘͘ŝƚǇϮϯϱ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K
شكل صندوق احلاسوب للكمبيوتر
علب علىس و ت
يجوننهي د س و .ا ن ون ت و ي
الشخصي و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و

Date: 16/08/2016

التاريخ  7106/19/06 :


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚƌĞƉĂŝƌŽĨ
وإصالح مكوانت احلاسوب .
وصيانة
من اجل :
Trade Mark No.:
29911
75500
كيبرقم  :
تررية
التجا
العالمة
͘ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ
Trade Mark No.: 29830
رقم  75931 :
العالمة التجارية
2017/11/7
العرشون
العدد
16In
In the
Class:
35 of:
الصنف :
39
الصنفيف :
يف
name
انتل كو،.
ستار
ميكرو –
أبسم :
In
Class:
37MICRO-STAR INT'L CO., LTD
 32
16/08/2016
 7106
/19/06
التاريخ :
Date:Date:
31/08/2016
 7106
/19
التاريخ /30 :
ليمتد






من اجل  :تركيب وصيانة وإصالح مكوانت احلاسوب .

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚƌĞƉĂŝƌŽĨ

͘ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŵĞĚŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ

سوترييف .اجمال اخلدمات
واالعالن
ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲϵ͕>ŝĚĞ^ƚ͕͘ŚŽŶŐŚĞŝƐƚ͕͘EĞǁdĂŝƉĞŝ
الدعاية ل ودا
خدماتور62 .ا
اجلنا : :نم
من العن
In the name of: MICRO-STAR INT'L CO., LTD
أبسم  :ميكرو – ستار انتل كو،.
͘͘ŝƚǇϮϯϱ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K
الطبيةي 
ليمتد د س و .ا ن ون ت و ي س و ت
جوننهي
TradeĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲϵ͕>ŝĚĞ^ƚ͕͘ŚŽŶŐŚĞŝƐƚ͕͘EĞǁdĂŝƉĞŝ
Mark No.: 29911

75500

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
العننا  :نم ور62 .ا ل ودا سوتري .ا
͘͘In theŝƚǇϮϯϱ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K
name of: biolab medical services company
الب، .ي  .س
بيو ا آ
كة ينا
شر ت
205ا
للخدمات
أبسم :
سو ت
جوننهي د س و .ا ن ون ت و ي
In Class: 35
يف الصنف  :ي39
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عودةس بريزيت رام هللا
بكر
الطبية التبليغ :
عنوان
بين ، .ي .
نا ا آ
205ا ت ي
Date: 31/08/2016
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
7106
عنوان/19/
التاريخ 30 :
بكر  بين عودة بريزيت رام هللا
التبليغ :
 1969999907الزاييو
 1969999907ب ب
العننا  :الخل
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŵĞĚŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
من اجل :خدمات الدعاية واالعالن يف جمال اخلدمات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :اخلليل ت 1955111157
20
Ϳ ; 0
الطبية 

Ϳ ; 0

Inthe name of: biolab medical services company
أبسم  :شركة بيو الب للخدمات



الطبية



Trade Mark No.: 29911

العالمة التجارية رقم  75500 :

 ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶ

العننا  :الخل ب ب الزاييو

يف الصنف :
التبليغ  39:
اخلليل ت 1955111157
عنوان
التاريخ  7106/19/30 :


In Class: 35

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن يف جمال اخلدمات


الطبية 


Ϳ ; 0

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŵĞĚŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ



أبسم  :شركة بيو الب للخدمات

الطبية
العننا  :الخل

 In the name of: biolab medical services company


ب ب الزاييو

عنوان التبليغ  :اخلليل ت 1955111157


Ϳ ; 0
21

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










Date:
31/08/2016








Ϳ ; 0

العالمة التجارية رقم  31795 :
يف الصنف  39 :

Date: 13/11/2016

التاريخ  7106/00/03 :

من اجل  :االعالن و ادارة االعمال 
أبسم  :شركة رابح جبارة
العالمة التجارية رقم  31795 :
لالسترياد و التصدير
يف الصنف  39 :
العنوووووووونا  :ا



 -ترمسوووووووووع -

التاريخ  7106/00/03 :
مق ي ترمسع منل

من اجل  :االعالن و ادارة االعمال 
عنوان التبليغ  :رام هللا  -ترمسعيا  -مقابل ترمسعيا
أبسم  :شركة رابح جبارة
مول
التصدير
و
اد
ري
لالست
اليعطي اصحاهبا حق
العالمة
هيه
تسجيل
ان
العالمة التجارية رقم  31795 :
ابستخدام ترمسوووووووووع
املطلق :
العنوووووووو:نا
الكلمات -والعبارات
احلماية
 39ا
الصنف
يف


الوصفية منل
ترمسع
مق :ي
7106
/00
والرسومات/03
التاريخ
واألرقام ذات االستخدام العام
االعمال -مقابل ترمسعيا
ادارةترمسعيا
رام وهللا -
:
التبليغ
عنوان
االعالن
اجل
من
عن :العالمة
مبعزل
مول
أبسم  :شركة رابح جبارة


لالسترياد و التصدير

العنوووووووونا  :ا

 -ترمسوووووووووع -

Trade Mark No.: 30289
In Class: 35

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sZd/^/E'͕h^/E^^DE'DEd
In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA
Trade Mark No.: 30289
In Class: 35
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,ͲdKZDK^/
Date: 13/11/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sZd/^/E'͕h^/E^^DE'DEd
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZD>>,
In
the name of: SHAREKAT RABEH JBARA
 dKZDK^/

 Mark No.: 30289
Trade
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,ͲdKZDK^/
In
Class: 35
Date:
13/11/2016


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ͳ:ZD>>,
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
sZd/^/E'͕h^/E^^DE'DEd

 dKZDK^/
In
the name of: SHAREKAT RABEH JBARA


ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,ͲdKZDK^/

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة


العدد العرشون 2017/11/7

17





22

Ϳ ; 0







Trade Mark No.: 30412

العالمة التجارية رقم  31107 :

يف الصنف  10 :
التاريخ  7106/07/10 :

In Class: 41
Date: 01/12/2016







31107يب,الرتفية.االنشطه
والتهييب,التدر
التعليم -
التجارية رقم  :
من اجل :العالمة
الصنف  10 :
الرايضية يف
والثقافية.
التاريخ  7106/07/10 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
Trade Mark
No.: 30412
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

In Class: 41
Date: 01/12/2016

͗In the /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
name of: nahwand
rahmi hamed arfat
͖ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ

التعليم -عرفات
رمحي :حامد
أبسم  :هنوند
والتهييب,التدريب,الرتفية .االنشطه
من اجل
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
والثقافية
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂůďĂƐŚũĂǁǁĂůϬϱϲϴϮϵϭϵϭϬ
ع  .ال عو -جونال
ايضيةيلال -
العننا الر  :ن
In the name of: nahwand rahmi hamed arfat
أبسم  :هنوند رمحي حامد عرفات
3562221213

 :ن يلال -ع

العننا

ال عو -جونال


انبلس -شارع الباشا -جوال
التبليغ :
عنوان
3562221213
عنوان التبليغ  :انبلس -شارع الباشا -جوال
1969750501
1969750501



ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂůďĂƐŚũĂǁǁĂůϬϱϲϴϮϵϭϵϭϬ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞ
ĂůďĂƐŚũĂǁǁĂůϬϱϲϴϮϵϭϵϭϬ

Ϳ ; 1
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العالمة التجارية رقم  87403:

التاريخ :
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يف الصنف  92 :
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ĂůďĂƐŚũĂǁǁĂůϬϱϲϴϮϵϭϵϭϬ







Trade Mark No.: 30478


In Class: 29

Trade Mark No.: 30478
18/12/2016
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  31129 :
9712
الصنف  75 :
 /19/13يف

Date:

Date:
18/12/2016
͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ
͕ DĞĂƚ
͖ĨŝƐŚ͕ ƉŽƵůƚƌǇ ĂŶĚ ŐĂŵĞ

 7106
التاريخ /07/09 :
الدواجن وحلوم الطرائد؛
األمساك،
من اجل  :اللحوم ،
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
من اجل  :اللحوم  ،األمساك ،الدواجن وحلوم الطرائد؛
͕ŵĞĂƚ ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
ĚƌŝĞĚ
ĂŶĚ
ĐŽŽŬĞĚ
ĨƌƵŝƚƐ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
واخلضاراجملففة
اخلضار
الفواكه و
احملفوظة ،
مستخلصات اللحوم؛
الفواكه
اللحوم؛ احملفوظة ،
مستخلصات
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇ
ĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŵŝůŬƐŚĂŬĞ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞƐĂŶĚ
صلصات
املَرىب،
اهلالمية،
املواد
واملطبوخة؛
اجملففة
واملطبوخة؛ املواد اهلالمية ،املَرىب ،صلصات الفواكه؛ البيض،
͕ĨƌŽǌĞŶĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐďĂƐĞĚŽŶŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ
͖ĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŵŝůŬƐŚĂŬĞ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
الفواكه؛ البيض ،احلليب ومنتجات االلبان؛ خمفوقات
͘ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ
الغيائيةالدهون ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞƐ ĂŶĚ ĨƌŽǌĞŶ ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ŵĞĂƚ
يوت و
احلليب؛
خمفوقات
لألكل؛الزاملواد
والدهون القابلة
االلبان؛ الزيوت
احلليب ومنتجات احلليب؛
ĨŝƐŚ͕ ƉŽƵůƚƌǇ ĂŶĚ ŐĂŵĞ͕ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
احملفوظة واجملمدة أساسها اللحوم ،األمساك،
الدواجناللحوم،
أساسها
القابلة لألكل؛ املواد الغذائية احملفوظة واجملمدة
͘ĐůĂƐƐĞƐ
وحلوم الطرائد ،ذري الواردة يف فئات اخرى .

اردة يف فئات اخرى .
جروبوغري الو
الطرائد،
األمساك ،الدواجن وحلوم
كاكوالت،
أبسم :

أس.
كاكوالت،أل.أس.أل.
أبسم  :جروبو

العنوووونا ، :فوووودا .فرانس سووووك موووو ك

سوووووووووووو
ماكي32221ا
225ا ها
العنوان  :أفدا .فر - 200
332نت ،إي
-322
انسيسك
كنلنم دا جرام ن ا هس ن

سانتا كولوما دي جرامانيت ،إسبانيا
ص .ب  1127البرية

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية – 

ص .ب  4409البرية


In the name of: Grupo Cacaolat S.L.

In the name of: Grupo Cacaolat S.L.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĚĂ͘&ƌĂŶĐĞƐĐDĂĐŝĂϮϮϱͲϮϯϯ͕ϬϴϵϮϰ
^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ͕^ƉĂŝŶ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĚĂ͘&ƌĂŶĐĞƐĐDĂĐŝĂϮϮϱͲϮϯϯ
،42930

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

͕ϬϴϵϮϰ͕^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
^ƉĂŝŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  97403:

Trade Mark No.: 30479







In Class:Trade
30 Mark No.: 30478

يف الصنف  97 :
العالمة التجارية رقم  31129 :
  751712
الصنف :
التاريخ  /11 :يف
/11

In Class: 29
Date: 18/12/2016

Date: 18/12/2016

التاريخ  7106/07/09 :

من اجل  :الكاكاو ،املشروابت اليت أساسها الكاكاو،
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
املشروابت ͕ŽĨ͗ ŽĐŽĂ͕ ĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
من اجل  :اللحوم  ،األمساك ،الدواجن وحلوم الطرائد؛
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
كوال واليت ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ
الفواكهالشو
احملفوظة ،أساسها
املشروابت اليت
اليت أساسها الشوكوالته؛
واخلضار
مستخلصات اللحوم؛
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇ
حتتوي على

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŵŝůŬƐŚĂŬĞ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞƐĂŶĚ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŵŝůŬ͖ďĞǀĞƌĂŐĞƐŵĂĚĞǁŝƚŚĂ
صلصات
اهلالمية،عة املَرىب،
احلليب؛واملطبوخة؛
اجملففة
الشوكوال؛
أبساس
املواد املصنو
املشروابت

الفواكه؛ البيض ،احلليب ومنتجات االلبان؛ خمفوقات

͕ĨƌŽǌĞŶĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐďĂƐĞĚŽŶŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ
͘ĐŚŽĐŽůĂƚĞŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ
ďĂƐĞ͖ ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͖ ĐŚŽĐŽůĂƚĞ
͖ƉŽǁĚĞƌ


الشوكوال؛ مسحوق شوكوالته؛ مشروابت الشوكوالته؛ مسحوق
احلليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ املواد الغيائية

ĚƌŝŶŬŝŶŐĐŚŽĐŽůĂƚĞ͖ĐŽĐŽĂƉŽǁĚĞƌ͖ĐŽĐŽĂĨŽƌƵƐĞŝŶ

املنتجات
املشروابت،
أساسهاصناعة
املستخدم يف
الكاكاو؛ الكاكاو
الدواجن
اللحوم ،األمساك،
احملفوظة واجملمدة

ͲŵĂŬŝŶŐ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ ĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ĐŽĐŽĂ

أبسم  :جروبو كاكوالت،
أساسها الكاكاو ،مشروابت
قابل للدهن؛ املواد الغذائية اليت

ďĂƐĞĚ ĐƌĞĂŵƐŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ƐƉƌĞĂĚƐ͖ ĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚ
In the name of: Grupo Cacaolat S.L.
ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͕ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ŝŶ ƉŽǁĚĞƌ ĨŽƌŵ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ

أساسه اخرى .
الذي يف فئات
ذري الواردة
الطرائد،
اليت أساسها وحلوم
الكاكاو على شكل
الكرمي
الكاكاو،

أس.أل.
على شكل مسحوق
ĐŽĐŽĂ͖ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
مستحضرات لصناعة ĨŽƌ ŵĂŬŝŶŐ ĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĚĂ͘&ƌĂŶĐĞƐĐDĂĐŝĂϮϮϱͲϮϯϯ͕ϬϴϵϮϰ
الكاكاو؛ موووو ك
على فرانس سووووك
ي ،فوووودا.
حيتو :
العنوووونا
^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ͕^ƉĂŝŶ
سوووووووووووو نت
الكاكاو؛ا ها
مشروابت أساسها 225- 200
32221راات
مستحض
͖ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
املساحيق اليت حتتوي ƉŽǁĚĞƌĞĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
كنلنم دا جرام ن ا هس ن

مستحضرات
على الكاكاو املستخدم يف صناعة املشروابت؛
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ĐŽĐŽĂ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ŵĂŬŝŶŐ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ĐŚŽĐŽůĂƚĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͖ďĞǀĞƌĂŐĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ


حلوايت الشوكوالته؛ شوكوالته ,حلوايت؛ السكر،
احلليب؛

ĐŽĐŽĂ

منتجاتالبريةأساسها الشوكوال؛ الكاكاو مع
كوال؛ب 1127
مشروب الشوص .

كا ،الساغو ،القهوة االصطناعية؛ الدقيق
األرز ،التابيو 
املصنوعة من احلبوب ،اخلبز ،املعجنات و
واملستحضرات

احللوايت ،البسكويت؛ املثلجات القابلة لألكل ،لفائف اخلبز،

اإلسفنج ،اخلبز احمللى؛ العسل ،الدبس؛ مسحوق اخلبيز؛ امللح،

اخلردل؛ اخلل ،الصلصات)توابل(؛ البهارات؛ الثلج .

أبسم  :جروبو كاكوالت ،أس.أل.

͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ

ĐŚŽĐŽůĂƚĞ

͖ŵŝůŬ



ǁŝƚŚ


͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞ ƐǁĞĞƚƐ
͕ƐƵŐĂƌ͕ ƌŝĐĞ͕ ƚĂƉŝŽĐĂ͕ ƐĂŐŽ


ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞ ĨƌŽŵ


͖ĐĞƌĞĂůƐ͕ ďƌĞĂĚ͕ ƉĂƐƚƌǇ ĂŶĚ ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ ďŝƐĐƵŝƚƐ
͖ͿĞĚŝďůĞ ŝĐĞƐ͕ ďƌĞĂĚ ƌŽůůƐ͕ ƐƉŽŶŐĞƐ͕ ďƌŝŽĐŚĞƐ ;ďƵŶƐ

Ϳ ; 0

͖ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ ƐĂůƚ͕ ŵƵƐƚĂƌĚ
͘ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

In the name of: Grupo Cacaolat S.L.

العنوان  :أفدا .فرانسيسك ماكي  ،332-322إي ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĚĂ͘&ƌĂŶĐĞƐĐDĂĐŝĂϮϮϱͲϮϯϯ͕ ،42930
͕ϬϴϵϮϰ͕^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ
سانتا كولوما دي جرامانيت ،إسبانيا
^ƉĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية – 

ص .ب  4401البرية












العدد العرشون 2017/11/7
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Trade Mark No.: 30567
العالمة التجارية رقم  31962 :
In
Class:
29
يف الصنف  75 :
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek
أبسم  :شركة يبوس فارم
Date: 02/01/2017
 7102/10
للصناعة/17 :
التاريخ
والتسويق

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
واألمساك والطيور الداجنة وطيور
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͺĂůďƵƌĂͺZĂŵĂůůĂŚ
اللحوم _ال ره_ ا
اجلنا  : :ا
من العن




اللحوم احملفوظة
اللحوم –
الصيد –
التبليغ :
عنوان
 31962
مستخرجاتية رقم  :
العالمة-التجار
الصنف  75 :
واخلضراوات احملفوظة واجملففة
واملعلبة  -يف الفواكه
/10/17
واملطهية – التاريخ :
 –7102األذيية احملفوظة
واملربيات
اجليالتني

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade Mark No.: 30567
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

In Class: 29

Date: 02/01/2017





وطيور
اللحوممنواألمساك
 اجلواملخلالتمن
الداجنة(زبدة
والطيوراأللبان
منتجات
اللنب :ويره
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
الصيد – مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ

جمفف فارموشحوم صاحلة
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek
وحليب يبوس
جبنة  :شركة
ومسنة حيواين) – أبسم
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة
والتسويق
للصناعة
مهدرجة صاحلة للتغيية –
زيوت
للتغيية  -الزيوت –

واملطهية – اجليالتني واملربيات – األذيية احملفوظة
العننا  :ا

_ال ره_ ا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ



Ϳ ; 0

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͺĂůďƵƌĂͺZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

زبدة نباتية – مارذر
ويره من منتجات األلبان (زبدة
عنوان اللنب
واملخلالتين-
التبليغ - :
صاحلةIn the name of: sharket yabous farm llsen,a wa
altasweek
يبوسجبنةفارم
شركة 
وحليب جمفف وشحوم
حيواين) –
أبسم  :ومسنة

والتسويق -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغيية –
للصناعة للتغيية

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͺĂůďƵƌĂͺZĂŵĂůůĂŚ
مارذررهين_ ا
زبدة انباتية–_ال
العننا :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ - :




; 0 26
Ϳ















Ϳ ; 0

العالمة التجارية رقم  31965 :

يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/10/17 :


منتاللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
من اجل :


اللحوم احملفوظة
الصيد –
– 31965
اللحوم  :
مستخرجات التجارية رقم
العالمة


واخلضراوات احملفوظة واجملففة
واملعلبة  -الفواكهيف الصنف  75 :
 7102
التاريخ /10/17 :
األذيية احملفوظة
واملربيات –
واملطهية – اجليالتني
واملخلالت -

من اجل  :منتاللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة
الصيد – مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة

ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة
للتغيية –
للتغيية  -الزيوت –
احملفوظة
صاحلة األذيية
مهدرجةواملربيات –
زيوت اجليالتني
واملطهية –
واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة


Trade Mark No.: 30569
In Class: 29
Date: 02/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
Trade Mark No.: 30569
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

In Class: 29

Date: 02/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ



واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة
زبدة نباتية – مارذرين 
Trade Mark No.: 30569
العالمة التجارية رقم  31965 :
صاحلة
وم
وشح
جمفف
وحليب
جبنة
–
)
حيواين
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek
أبسم  :شركة ومسنةيبوس فارم
In Class: 29
يف الصنف  75 :
للتغيية  -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغيية –
للصناعة والتسويق
Date: 02/01/2017
 7102
مارذرين 
التاريخ /10/17 :زبدة نباتية –
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͺĂůďƵƌĂͺZĂŵĂůůĂŚ
_ال ره_ ا
العننا  :ا
In the
name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
كة يبوس
أبسم  :شر
والطيورفارمالداجنة وطيور
واألمساك
من اجل  :منتاللحوم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
_
عنوان التبليغ :
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
للصناعة والتسويق
اللحوم – اللحوم احملفوظة
الصيد – مستخرجات
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͺĂůďƵƌĂͺZĂŵĂůůĂŚ
العننا  :ا _ال ره_ ا
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة
عنوان التبليغ _ :

اجليالتني واملربيات – األذيية احملفوظة
واملطهية –

واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30618



In Class: 9

Date: 11/01/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĨŽƌĐĂƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ

Date: 11/01/2017

ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĐĂƌƐ͖ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌ'W^ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͖ĐĂƌ
ĂƚƚĂĐŚĂďůĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͖K
;KŶͲŽĂƌĚŝĂŐŶŽƐŝƐͿĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ĐĂƌ
ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ͖ƌĞŵŽƚĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĂƵƚŽŵĂƚŝĐ
ǀĞŚŝĐůĞƐƉĞĞĚĐŽŶƚƌŽůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŶƚƌŽůƐǇƐƚĞŵƐ
ĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĨŽƌǁĂƌĚĐŽůůŝƐŝŽŶǁĂƌŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŶƚƌŽůƵŶŝƚƐ͖ĐĂŵĞƌĂƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ŵŽƚŝŽŶĚĞƚĞĐƚŝŶŐ
ƐĞŶƐŽƌƐ͖ƐĞŶƐŽƌƐĨŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ͖ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐƐĞŶƐŽƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ƌĂŶŐĞƐĞŶƐŽƌ͖ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ
ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĚĞƚĞĐƚŝŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶĐĂƌƐ͖ůĂƚĞƌĂů
ĚŝƐƚĂŶĐĞƐĞŶƐŽƌĨŽƌĐĂƌƐ͖ůĂƚĞƌĂůƐĂĨĞƚǇƐĞŶƐŽƌĨŽƌĐĂƌƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚŝƐƉůĂǇďŽĂƌĚ͖ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐĂƌƐĞŶƐŽƌ͖ƌĂĚĂƌƐĞŶƐŽƌƐĨŽƌƐŝŐŶĂůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŽĨ
ĐĂƌƐĞŶƐŽƌĂŶĚĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĞŵĞƌŐĞŶĐǇĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ďƌĂŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐƌƵŝƐĞĐŽŶƚƌŽů
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐƌƵŝƐĞĂƐƐŝƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ĐĂƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂƌŬŝŶŐĂƐƐŝƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ĚŝŐŝƚĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƐĂĨĞƚǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͘ 

In the name of: Hyundai Motor
Company
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϮ͕,ĞŽůůĞƵŶŐͲƌŽ͕^ĞŽĐŚŽͲŐƵ͕
^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


5 : يف الصنف

 9 : يف الصنف

7102 /10 /00 : التاريخ

احلاسوب للسيارات؛ برجميات
 أجهزة: من اجل
احلاسوب للسيارات؛ الربجميات ألنظمة املالحة العاملية؛

 7102/10/00 : التاريخ

أجهزة االستقبال املوصولة ابلسيارات لالتصاالت؛
كبة على منت السيارات؛ أنظمة
املر
أجهزة التشخي

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŽŵƉƵƚĞƌ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͖ برجمياتة احلاسوب
أجهزة احلاسوب للسيارات؛
أجهزة املراقبة عن بعد؛ أجهز
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͖ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ 'W^
ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ͖ ĐĂƌ ĂƚƚĂĐŚĂďůĞ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͖ K ;KŶͲŽĂƌĚ
ŝĂŐŶŽƐŝƐͿ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ ĐĂƌ
ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ͖ ƌĞŵŽƚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐ ǀĞŚŝĐůĞ ƐƉĞĞĚ ĐŽŶƚƌŽů ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ƐǇƐƚĞŵƐ ĨŽƌ ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖
ĨŽƌǁĂƌĚ ĐŽůůŝƐŝŽŶ ǁĂƌŶŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŽŶƚƌŽů ƵŶŝƚƐ͖ ĐĂŵĞƌĂƐ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͖ ŵŽƚŝŽŶ ĚĞƚĞĐƚŝŶŐ
ƐĞŶƐŽƌƐ͖ ƐĞŶƐŽƌƐ ĨŽƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ͖
ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ƐĞŶƐŽƌƐ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͖ ƌĂŶŐĞ
ƐĞŶƐŽƌ͖ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ĚĞƚĞĐƚŝŶŐ ĚŝƐƚĂŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶ ĐĂƌƐ͖ ůĂƚĞƌĂů ĚŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞŶƐŽƌ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͖
ůĂƚĞƌĂů ƐĂĨĞƚǇ ƐĞŶƐŽƌ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚŝƐƉůĂǇ
ďŽĂƌĚ͖ ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐĂƌ
ƐĞŶƐŽƌ͖ ƌĂĚĂƌ ƐĞŶƐŽƌƐ ĨŽƌ ƐŝŐŶĂů ƉƌŽĐĞƐƐŽƌ ŽĨ ĐĂƌ
ƐĞŶƐŽƌ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďƌĂŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐƌƵŝƐĞ
ĐŽŶƚƌŽů ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐƌƵŝƐĞ
ĂƐƐŝƐƚŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉĂƌŬŝŶŐ
ĂƐƐŝƐƚŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͖ ĚŝŐŝƚĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƐĂĨĞƚǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͘





 81603
: ية رقم:قمر
التجا
العالمة
 31609
ية ر
العالمة التجار

Trade Mark No.: 30618
In Class: 9

من اجل

:

للسيارات؛

للسيارات؛ الربجميات ألنظمة املالحة العاملية؛ أجهزة االستقبال

املالحة

التحكم
أنظمة
كبات؛
املر
بسرعة
اآللية
التحكم
كبات الربية؛ أجهزة التحيير املسبق من
األلكرتونية للمر
آالت

اإللكرتوين؛

التحكم

وحدات

االصطدامات؛

كة؛املركبة على
التشخيص
لالتصاالت؛ أجهزة
التصوير املوصولة
احلر
كشف
ابلسياراتحساسات
للسيارات؛
السرعة

قياس

اجلانبية

املسافة

حساسات

السرعة؛

حتديد

حساسات

لتحديد
أجهزة
املدى؛
للسيارات؛
اقبة عن بعد؛
القياسأجهزة املر
للسيارات؛
املالحة
حساساتأنظمة
منت السيارات؛
حساسات

السيارات؛

بني

املسافة

اآللية األمان
حساسات
للسيارات؛
للسيارات؛ األلكرتونية
اجلانيب أنظمة التحكم
بسرعة املركبات؛
أجهزة التحكم
لوحات العرض األلكرتونية؛ أجهزة التحكم حبساسات

السيارات األلكرتونية؛ حساسات الرادارات ملعاجلة
االصطدامات؛
املسبق من
استشعارالتحذير
أجهزةية؛ أجهزة
كبات الرب
للمر
وأجهزة
السيارات
اإلشارات يف

التحكم؛ أجهزة الكبح األلكرتوين يف حاالت الطوار
ئ للسيارات؛
وحدات التحكم اإللكرتوين؛ آالت التصوير
للسيارت؛ األجه زة االلكرتونية للتحكم بتثبيت سرعة

حساسات كشف احلركة؛ حساسات حتديد السرعة؛ حساسات
قياس السرعة للسيارات؛ حساسات املدى؛ أجهزة القياس
لتحديد املسافة بني السيارات؛ حساسات املسافة اجلانبية
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 للسيارت؛ األجهزة االلكرتونية للتحكم بتثبيت سرعة
السيارات؛ أجهزة املساعدة االلكرتونية لتثبيت سرعة السيارات؛

األجهزة االلكرتونية املساعدة على االصطفاف للسيارات؛
 .معاجلات املعلومات الرقمية؛ أجهزة مراقبة األمان الكهرابئي

 هيونداي موتور كومباين: أبسم

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

جمهورية كورية

 –  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص
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Trade Mark No.: 30700
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31211 :
يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/10/73 :
من اجل  :اإلعالن و إدارة االعمال 

 Date: 23/01/2017







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sZd/^/E'h^/E^^DE'DEd
Trade Mark No.: 30700
العالمة التجارية رقم  31211 :
In the name of:
الصنف :وLAMAR LEL MATAAEM  39
للمطاعم
In SHAREKAT
Class: 35
أبسم  :شركة المار يف
Ϳ ; 1
WA ESTHMAR
Date: 23/01/2017
التاريخ  7102/10/73 :
االستثمار
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sZd/^/E'h^/E^^DE'DEd
من اجل  :اإلعالن و إدارة االعمال 

ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,
In the name of: SHAREKAT LAMAR LEL MATAAEM
العننا  :ا
أبسم  :شركة المار للمطاعم و

WA ESTHMAR
االستثمار
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZD>>,
عنوان التبليغ  :رام هللا
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,
العننا  :ا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZD>>,
عنوان التبليغ  :رام هللا
Ϳ ; 0
29















Trade Mark No.: 30723

العالمة التجارية رقم  32703:

In Class: 12

يف الصنف  10 :

Date: 26/01/2017

التاريخ   0217/21/02 :


اجل  :سيارات اسعاف ,شاصيهات سيارات ,اطارات ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ sĞŚŝĐůĞƐ ĨŽƌ ůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ ďǇ ůĂŶĚ
من


العالمة التجارية رقم  31273 :

ات ,ابصات ,سيارات ,مركبات للصب,
سيارات ,هياكل سيار
يف الصنف  07 :
خلط  اخلرسانة ,املركبات الكهرابئية,
كبات
تدريب,
سيارات
7102
/76مر/10
التاريخ :

Trade Mark No.: 30723
Ăŝƌ͕ In
ǁĂƚĞƌ
͕Žƌ12ƌĂŝů͕ ĂƌƐ͕ dƌƵĐŬƐ͕ dƌĂĐƚŽƌƐ
Class:
͕DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐ͕&ŽƌŬ>ŝĨƚdƌƵĐŬƐ͕>ŝĨƚŝŶŐĂƌƐ
Date: 26/01/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
سيارات
شاصيهات
سيارات اسعاف
من اجل :
dƌĂŝůĞƌƐ
͕;ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͕sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ
كية ,,عرابت ͕,ŽƐĞ ĐĂƌƚƐ͕ tĂŐŐŽŶƐ
افعات شو
شاحنات ,ذات ر
كبات الربية,
حمركات للمر
͕ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͕ĂƌƐ͕dƌƵĐŬƐ͕dƌĂĐƚŽƌƐ͕DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐ
اطارات سيارات ,هياكل سيارات ,ابصات ,سيارات,
͕&ŽƌŬ>ŝĨƚdƌƵĐŬƐ͕>ŝĨƚŝŶŐĂƌƐ͕dƌĂŝůĞƌƐ;ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͕,ŽƐĞĐĂƌƚƐ
ذات دوالبني للخراطيم ,عرابت رفع ,دراجات انرية ,مركبات ZĞĨƌŝŐĞƌĂƚĞĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ĂƐƚŝŶŐ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ŶŐŝŶĞƐ ĨŽƌ
tĂŐŐŽŶƐ͕ZĞĨƌŝŐĞƌĂƚĞĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ĂƐƚŝŶŐǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŶŐŝŶĞƐ
مركبات للصب ,سيارات تدريب ,مركبات خلط
͕ůĂŶĚ ĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŽŶĐƌĞƚĞDŝǆŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵďƵůĂŶĐĞƐ
مربدة ,شاجنات للرش ,مركبات كاسحة ,عرابت قالبة ,اجهزة ͕ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ŽŶĐƌĞƚĞ DŝǆŝŶŐ DĂĐŚŝŶĞƐ
اخلرسانة ,املركبات الكهرابئية ,حمركات للمركبات
͕^ǁĞĞƉŝŶŐǀĞŚŝĐůĞƐ͕^ƉƌŝŶŬůŝŶŐƚƌƵĐŬƐ͕ƵƐĞƐ͕dŝůƚŝŶŐͲĐĂƌƚƐ
͕ůĞĐƚƌŝĐsĞŚŝĐůĞƐ͕ĂƵƚŽŵŽďŝůĞĐŚĂƐƐŝƐ͕ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƚǇƌĞƐ
͕ŵďƵůĂŶĐĞƐ
͕^ǁĞĞƉŝŶŐ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ^ƉƌŝŶŬůŝŶŐ ƚƌƵĐŬƐ
شوكية ,عر
ذات رافعات
قالبة الربية,
ذاتاكتورات,
ابت ,الرت
والعرابت
الشاحنات
شاحناتاء من
بصفتها اجز
دوالبني للخراطيم ,عرابت رفع ,دراجات انرية ,مركبات

ƚƌŽůůĞǇƐ͕ƵƚŽŵŽďŝůĞŽĚŝĞƐ͕dŝƉƉŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ƉĂƌƚƐŽĨ

عرابت ترويل ,شاحنات ,مقطورات (مركبات) ,شاحنات مغلقة
مربدة ,شاجنات للرش ,مركبات كاسحة ,عرابت قالبة,

ابت ,اواملائي,
اجلوي
النقل الربي
واجهزة
كبات
اجهزة املر
(مركبات),
الشاحناتاووالعر
اجزاء من
بصفتها
قالبة

الرتاكتورات ,عرابت ترويل ,شاحنات ,مقطورات
عرابت 
( مركبات) ,شاحنات مغلقة ( مركبات) ,املركبات

ƚƌƵĐŬƐĂŶĚǁĂŐŐŽŶƐ͕sĂŶƐǀĞŚŝĐůĞƐ
 ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
͕ƵƐĞƐ
͕dŝůƚŝŶŐͲĐĂƌƚƐ͕ ůĞĐƚƌŝĐ sĞŚŝĐůĞƐ

ĐŚĂƐƐŝƐ͕ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚǇƌĞƐ͕ ƚƌŽůůĞǇƐ͕ ƵƚŽŵŽďŝůĞ
ŽĚŝĞƐ͕ dŝƉƉŝŶŐ ƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ƚƌƵĐŬƐ ĂŶĚ
ǁĂŐŐŽŶƐ͕sĂŶƐǀĞŚŝĐůĞƐ

اواملائي ,عرابت 
واجهزة النقل الربي
In the name of: BROCK Kehrtechnik
اجلوييب اتش
كريتيخنيك اوجي ام
أبسم  :بروك
In the name of: BROCK Kehrtechnik GmbH
أبسم  :بروك كريتيخنيك جي ام
GmbH
يب
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůŝŶŐĞƌ&ĞůĚϭϬĂ͕Ͳϱϴϰϱϰ
اتش  :سالينغر فيلد 01ايه  ,دي اي  85585 -فيتهي ,
العنوان
͕ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůŝŶŐĞƌ&ĞůĚϭϬĂ͕ͲϱϴϰϱϰtŝƚƚĞŶ
العن ونا  :سوو ل نهر ف لوود 13ا وو  ,دا
tŝƚƚĞŶ͕'ĞƌŵĂŶǇ
المانيا
اا  52151 -ف ت ر ,الم ن

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


تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود
تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود


'ĞƌŵĂŶǇ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30735

 31239 : العالمة التجارية رقم



In Class: 19
Date: 30/01/2017

Trade Mark No.: 30735



In Class: 19
Date: 30/01/2017





 05 : يف الصنف
 7102/10/31 : التاريخ

31239 : العالمة التجارية رقم


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĨůĞǆŝďůĞ
ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƐŚĞĞƚŽƌƐƚƌŝƉĨŽƌŵĨŽƌƵƐĞŝŶ
ďƵŝůĚŝŶŐŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƐĞĂůŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
ďƵŝůĚŝŶŐ͖ƐĞĂůŝŶŐŵĞŵďƌĂŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶďƵŝůĚŝŶŐ͖ĨůĞǆŝďůĞ
ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƐŚĞĞƚŽƌƐƚƌŝƉĨŽƌŵĨŽƌƵƐĞŝŶ
ďƵŝůĚŝŶŐ͕ĨŽƌĚĂŵƉƉƌŽŽĨŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĨůĞǆŝďůĞ

ذري

املرنة

املواد

,املعدنية

 05 : يف الصنف
7102 /10 /31 : التاريخ

ذري

البناء

مواد

:

اجل

من

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

 املواد املرنة ذري, مواد البناء ذري املعدنية: من اجل
التسرب

منع

اذشية

,البناء

يف

املستخدمة

التسرب

ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƐŚĞĞƚŽƌƐƚƌŝƉĨŽƌŵĨŽƌƵƐĞŝŶ
 املواد املرنة ذري املعدنية املوضوعة,املستخدمة يف البناء
شرائط
ئط او قطع
اوراق
املوضوعة
املعدنية
لالستخداماويف البناء
على شرا
قطع او
اوراق او
على
ďƵŝůĚŝŶŐŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƐĞĂůŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
 ومعاجلة الرطوبة
ولفح
In the name of: IKO Holdings plc
 ايكو هولدينغز يب ال: أبسم
ďƵŝůĚŝŶŐ͖ƐĞĂůŝŶŐŵĞŵďƌĂŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶďƵŝůĚŝŶŐ͖ĨůĞǆŝďůĞ
 مركبات منع,لالستخدام يف البناء واالنشاءات
سي
ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƐŚĞĞƚŽƌƐƚƌŝƉĨŽƌŵĨŽƌƵƐĞŝŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƉƉůĞǇ>ĂŶĞEŽƌƚŚ͕ƉƉůĞǇƌŝĚŐĞ͕tŝŐĂŶ͕
 ايلوووو,
لووو ر نوووون
 ايلوووو:
العنووونا
>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞtEϲϵ͕h<
6 اذشية
ديل ون ا,البناء
يف عو ير
املستخدمةال نك
,
 ييه,يدج
ير
التسرب
منع
التسرب
ďƵŝůĚŝŶŐ͕ĨŽƌĚĂŵƉƉƌŽŽĨŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ
 المملكو المتحدة, ي
ا2
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

 املواد املرنة ذري املعدنية املوضوعة,املستخدمة يف البناء

:

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




على اوراق او قطع او شرا ئط لالستخدام يف البناء








 ولفح ومعاجلة الرطوبة
 ايكو هولدينغز يب ال: أبسم


In the name of: IKO Holdings plc

;9Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƉƉůĞǇ>ĂŶĞEŽƌƚŚ͕ƉƉůĞǇƌŝĚŐĞ͕tŝŐĂŶ͕
>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞtEϲϵ͕h<





6  النك عو ير ديل ون ا,  ييه,يريدج
 المملكو المتحدة, ا ي2

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



 ايلوووو,  ايلوووو لووو ر نوووون: العنووونا
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W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ






Trade Mark No.: 30736
In Class: 9
Date: 30/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕

سي

ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲ
ŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĨŝƌĞͲ
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ





 31236 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

 7102/10/31 : التاريخ
 األجهزة واألدوات العلمية واملالحية: من اجل

واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوذرايف

والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن
والقياس واإلشارة واملراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ

 أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او,والتعليم
,تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهرابئية
,اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة

 االت البيع وآليات,حامالت بياانت مغناطيسية
, االت تسجيل النقد,لالجهزة اليت تعمل بقطع النقد
 اجهزة, معدات معاجلة البياانت,االت حاسبة
  أجهزة إطفاء احلرائق,الكمبيوتر

ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲ
23ŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĨŝƌĞͲ
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ

In the name of: Versatile Solutions Company

 أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او,والتعليم
,تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهرابئية

2017/11/7 العدد العرشون

,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

 شركة احللول املتوافقة: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆϱϱϰϳϭ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϱϯϰ͕<ŝŶŐĚŽŵŽĨ
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ





 الريووووووووووو: العنووووووووووونا

 ا المملكوووو العر وووو55151 .ب.ص

السعند و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



 ا11501

;6Ϳ



/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمة على اللون االسود واالصفر واالزرق
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Trade Mark No.: 30737
In Class: 42





 31232 : العالمة التجارية رقم
 17 : يف الصنف

Date: 30/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ
In the name of: Versatile Solutions Company

 7102/10/31 : التاريخ
 اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات: من اجل
 خدمات، البحث والتصميم املتعلقة بتلك اخلدمات

 خدمات تصميم وتطوير، التحليل واالحباث الصناعية
 عتاد وبرامج الكمبيوتر

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆϱϱϰϳϭ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϱϯϰ͕<ŝŶŐĚŽŵŽĨ
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





; 0 Ϳ

 شركة احللول املتوافقة: أبسم

.ب. ا ص11501

 الريو: العننا

 ا المملكو العر و السعند و55151

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمة على اللون االسود واالصفر واالزرق


املكتيب
النشاط
وتفعيل
اللون االسود واالصفر واالزرق
العالمة على
تشتمل
أبسم  :شركة االتريا لالنشاءات
 31290
التجارية رقم  :
العالمة
2017/11/7
العرشون
العدد
واملقاوالت
يف الصنف  39 :
 7102
/30ن/10
31290الهزال
يلال ا
التاريخنا : :
العن
العالمة التجارية رقم :



name of: sharekiet al atera lel inshaat wa
Trade Mark No.: 30751
awalat 24
Ϳ ; 0
In Class: 35

Date: 31/01/2017
ƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂƌĚĂůŐŚĂǌĂůĞǇĂŚĂŵĂƌĞŐĞƚĂů
Trade Mark No.: 30751
33
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŚĂůƚĞũĂƌĞǇĂŚͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϵϳϭϵϭϬϵ
In Class: 35

دمو ه

وتوجيهال :االعمال
يوووووووووووو واداره
الدعايه واالعالن
من اجل :
جوووووووووووون
الهرفوووووووووووو 39الت
يف الصنف :
املكتيب 
وتفعيل النشاط
3522512132
Date: 31/01/2017
 7102
التاريخ /10/30 :
In the name
of: sharekiet al atera lel inshaat wa
لالنشاءات
التبليغكة :االتريا
أبسم  :شر
ƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲĂƌĚ
االعمالالغرفه
وتوجيهعماره
الغزاليه
ارض
انبلس
عنوان
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
واداره
واالعالن
الدعايه
اجل :
من
Trade
Mark
30751
 31290
رقم  :
التجارية
العالمة
almuqawalatNo.:
واملقاوالت
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĂǌĂůĞǇĂŚĂŵĂƌĞŐĞƚĂůŐŚƵƌĨĂŚĂůƚĞũĂƌĞǇĂŚ
املكتيب 
وتفعيل
1955205015
النشاط:
جوال
التجايفريه
In Class: 35
 39
الصنف :
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂƌĚĂůŐŚĂǌĂůĞǇĂŚĂŵĂƌĞŐĞƚĂů
الهزال دمو ه
العننا  :ن يلال ا
In
the 31/01/2017
name of: sharekiet al atera lel inshaat wa
ǁĂů͗ϬϱϵϵϳϭϵϭϬϵ
لالنشاءات
التاريخ: :شر
أبسم
Date:
االتريا 7102
كة/10/
30
ŐŚƵƌĨĂŚĂůƚĞũĂƌĞǇĂŚͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϵϳϭϵϭϬϵ

الهرفوووووووووووو الت يوووووووووووو جوووووووووووونال :
almuqawalat
واملقاوالت
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
3522512132واالعالن واداره وتوجيه االعمال
من اجل  :الدعايه

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂƌĚĂůŐŚĂǌĂůĞǇĂŚĂŵĂƌĞŐĞƚĂů
ه
دمو
ال
ز
اله
ا
يلال
التبليغ:
العننا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲĂƌĚ
انبلس ارض الغزاليه عماره الغرفه
عنوان
النشاط:ناملكتيب
وتفعيل


ŐŚƵƌĨĂŚĂůƚĞũĂƌĞǇĂŚͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϵϳϭϵϭϬϵ
:
ال
ن
جوووووووووووو
يوووووووووووو
الت
الهرفوووووووووووو
ĂůŐŚĂǌĂůĞǇĂŚĂŵĂƌĞŐĞƚĂůŐŚƵƌĨĂŚĂůƚĞũĂƌĞǇĂŚ
1955205015
:
جوال
يه
ر
التجا
In
the
name
of:
sharekiet
al
atera
lel
inshaat
wa
أبسم  :شركة االتريا لالنشاءات

3522512132
ͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϵϳϭϵϭϬϵ
almuqawalat

واملقاوالت
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲĂƌĚ
التبليغ  :انبلس ارض الغزاليه عماره الغرفه
عنوان

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂƌĚĂůŐŚĂǌĂůĞǇĂŚĂŵĂƌĞŐĞƚĂů
1955205015دمو ه
الهزال
جوال ن :يلال ا
العننا :
ĂůŐŚĂǌĂůĞǇĂŚĂŵĂƌĞŐĞƚĂůŐŚƵƌĨĂŚĂůƚĞũĂƌĞǇĂŚ
التجاريه


ŐŚƵƌĨĂŚĂůƚĞũĂƌĞǇĂŚͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϵϳϭϵϭϬϵ
ͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϵϳϭϵϭϬϵ
الهرفوووووووووووو الت يوووووووووووو جوووووووووووونال :


3522512132


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲĂƌĚ
عنوان التبليغ  :انبلس ارض الغزاليه عماره الغرفه


ĂůŐŚĂǌĂůĞǇĂŚĂŵĂƌĞŐĞƚĂůŐŚƵƌĨĂŚĂůƚĞũĂƌĞǇĂŚ
التجاريه جوال 1955205015 :
;
0
Ϳ

ͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϵϳϭϵϭϬϵ



ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ



Ϳ ; 0

Ϳ ; 0
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Ϳ ; 0










العالمة التجارية رقم  31296 :
 31296
العالمة التجارية رقم  :
يف الصنف  31 :
31
 7102/17
الصنف/19: :
يف التاريخ









Trade Mark No.: 30786
Mark No.:
30786
In Class: 30
ss: 30 Date: 08/02/2017

Trade Mark No.: 30786
العالمة التجارية رقم  31296 :
 7102
/17
/19
التاريخ :
والبهارات
الزعرت
اجل :
من
In Class: 30
يف الصنف  31 :
In the name of: KHADER
MAMOUD KHAMEES
مخيس
اجل  ::خضر حممود
أبسم
^ƉĞĐƚŽĨ͗d,zD^E^W/
والبهارات 
Date:
 08/02/2017
الزعرت7102/17
من التاريخ /19 :
NATSHEH
النتشة
^d,zD^E^W/
KHAMEES
والبهارات 
الزعرت
اجل :
͗name of:/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
KHADER
MAMOUD
مخيس
حممود
خضر
أبسممن :
Trade
Mark No.:
30786

31296

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
العنوووووووونا  :الخل وووووووو يادا الكووووووووور
name
HEH In
 31حممود مخيس
الصنف :خضر
أبسم :
In the
Class:
30 of: KHADER MAMOUD KHAMEES
يف
3522101222
النتشة
NATSHEH
النتشة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:,ZKE
اخلليل وادي الكرم
: /17
التبليغ
عنوان
Date:
08/02/2017
 7102
التاريخ /19 :

ƐƐ͗,ZKE
وووووووور
و
الك
ادا
ي
وووووووو
الخل
:
ا
ن
العنوووووووو
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
والبهارات يادا الكووووووووور
الزعرت :الخل وووووووو
العنوووووووونا
^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗d,zD^E^W/
من اجل :

08/02/2017
^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗d,zD^E^W/



3522101222
3522101222

In the name of: KHADER MAMOUD KHAMEES
أبسم  :خضر حممود مخيس
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
التبليغ  ::اخلليل
ƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:,ZKE:,ZKE
اخلليل واديواديالكرم الكرم
عنوانعنوان التبليغ
NATSHEH
النتشة
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
العنوووووووونا  :الخل وووووووو يادا الكووووووووور








العدد العرشون 2017/11/7

25





Ϳ ; 0

35






Trade Mark No.: 30787

العالمة التجارية رقم  31292 :

In Class: 35
Date: 08/02/2017

يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/17/19 :





͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Trade Mark No.: 30787


خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
من اجل :

املكتيب  31292  :
التجارية رقم
العالمة
االعمال وتفعيل النشاط

يف الصنف  39 :
ابراهيم علي االعرج
التاريخ  7102/17/19 :

أبسم  :هناء

In Class: 35

العننا  :ا من اجليال :رة
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
املكتيب 
وتفعيل
االعمال
الساعة  -ط9
النشاطبرج
عمارة
هللا -
عنوان التبليغ  :رام
أبسم  :هناء ابراهيم علي االعرج

جوال 1959996299

عنوان التبليغ  :رام هللا  -عمارة برج الساعة  -ط9
1959996299
اليعطي اصحاهبا حق
جوال العالمة
 :ان تسجيل هيه
احلماية املطلق  ابستخدام الكلمات والعبارات
العننا  :ا

والرسومات
مبعزل عن


In the name
of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj
Date: 08/02/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the name of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

يال رة




العالمةوالرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة
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 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
الكلمات العام
ابستخداماالستخدام
واألرقام ذات
الوصفية
والعبارات
احلماية املطلق





Trade Mark No.: 30801
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  31910 :
يف الصنف  75 :

Date: 09/02/2017

التاريخ  7102/17/15 :


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƵƚƐ
املكسرات 
من اجل :


In the name
Sharekat
Mahames Al Natsheh Al Tejarieh
Tradeof:
Mark
No.: 30801
النتشة 31910
حمامالتجارية رقم :
أبسم  :شركةالعالمة


In Class: 29

يف الصنف  75 :

التجارية

التاريخ  7102/17/15 :

Date: 09/02/2017

العنوووووونا  :الخل ووووووو ادايرة السووووووو ر ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ͕dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ

17- 7772295العنوووووونا  :الخل ووووووو ادايرة السووووووو ر ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ͕dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ
dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƵƚƐ
من اجل  :املكسرات 
- 2225552
تلفن
 32حمام النتشة In the name of: Sharekat Mahames Al Natsheh Al Tejarieh
شركة
أبسم :
التجاريةاخلليل،دائرة السري  ،تلفون ͕ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ
عنوان التبليغ :
تلفن 32- 2225552



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





͕ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ
dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ



















ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ͕
dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů

ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

26







تلفون

،

دائرة،اخلليل

:

التبليغ

عنوان


, عطور وزيوت عطرية, صابون,وصقل وجلي وكشط
2017/11/7 العدد العرشون

 منظفات, ذسول (لوشن) للشعر,مستحضرات جتميل


In the name of: Arma Limited

 أسنان
 شركة آرما احملدودة: أبسم

; 9 Ϳ
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ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϱ͕dŽǁĞƌ///͕EĞǆƚĞƌĂĐŽŵdŽǁĞƌ͕
ǇďĞƌĐŝƚǇ͕ďĞŶĞ͕DĂƵƌŝƚŝƵƐ

 ال وووورج, الوووودي الخوووو مال: العنوووونا
-  س ر سو ت-  ن كسراكن,الث لث



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 30805

In
Class:
3 No.: 30805
Trade
Mark
In
Class:
3
Date:
09/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ

 ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
Date: 09/02/2017

;6Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽů ŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

In the name of: Arma Limited

ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϱ͕dŽǁĞƌ///͕EĞǆƚĞƌĂĐŽŵdŽǁĞƌ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϱ͕dŽǁĞƌ///͕EĞǆƚĞƌĂĐŽŵdŽǁĞƌ͕
ǇďĞƌĐŝƚǇ͕ďĞŶĞ͕DĂƵƌŝƚŝƵƐ
ǇďĞƌĐŝƚǇ͕ďĞŶĞ͕DĂƵƌŝƚŝƵƐ

 جمنجريو من يش نس- هي ن








, عطور وزيوت عطرية, صابون,وجلي وكشط
وصقل
 منظفات,ذسول (لوشن) للشعر
,مستحضرات جتميل
7102 /17 /15 : التاريخ

من
أسناناجل
, عطور وزيوت عطرية, صابون,كشط
وصقل وجلي و
احملدودة
آرما
 شركة: أبسم
 منظفات,ذسول ( لوشن) للشعر
,جتميل
مستحضرات
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى



أسنان

 ال وووورج,الخوووو مال
آرماالوووودي: شرناكة
العنوووو
احملدودة
: أبسم
 ال وووورج,الخوووو مال

 الوووودي:

العنوووونا

- سو تت
س رر سو
سكسراكن
 نن كسر,,لث
الث لث
الث
اكن

-

 جمنجريو من يش نس-

هي ن

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:








:

 مستحضرات تنظيف,كي املالبس
تستعمل يف ذسيل و

 جمنجريو من يش نس- هي ن

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


; 6 Ϳ38

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ













 Trade Mark No.: 30806

In Class: 3
Date:
Trade09/02/2017
Mark No.: 30806
In Class: 3
Date: 09/02/2017





/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 31919 : العالمة التجارية رقم
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 ية3التجار
: الصنف
يف
 31919 : رقم
العالمة
 3 : يف الصنف
 7102/17/15 : التاريخ
 مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى: من اجل

 مستحضرات تنظيف,تستعمل يف ذسيل وكي املالبس

In the name of: Arma Limited



السري

 مستحضرات تنظيف, وكي املالبس17
ذسيل
تستعمل يف
- 7772295

 31916 : التجارية رقم
العالمة


;6Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽů ŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

In the name of: Arma Limited
ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϱ͕dŽǁĞƌ///͕EĞǆƚĞƌĂĐŽŵdŽǁĞƌ͕
ǇďĞƌĐŝƚǇ͕ďĞŶĞ͕DĂƵƌŝƚŝƵƐ







In Class: 3
Date:
 09/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ







3 : يف الصنف

 7102
/17 /15
: التاريخ
تبييض األقمشة ومواد اخرى
مستحضرات
: اجل
من
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى
من اجل
 مستحضرات تنظيف,كي املالبس
تستعمل يف ذسيل و
تنظيف
 مستحضرات,ذسيل وكي املالبس
تستعمل يف
, عطور وزيوت عطرية, صابون,كشط
وصقل وجلي و
:

, ذسول ( لوشن) للشعر,مستحضرات جتميل
,منظفات
وزيوت عطرية
 عطور, صابون,وصقل وجلي وكشط
أسنان

 منظفات, ذسول (لوشن) للشعر,مستحضرات جتميل
 أسنان
 شركة آرما احملدودة: أبسم
 ال وووورج, الوووودي الخوووو مال: العنوووونا

-  س ر سو ت-  ن كسراكن,الث لث


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 30806

 3 : يف الصنف
31916
 : قم
ية ر
العالمة
 7102
/17
/التجار
15 : التاريخ

 جمنجريو من يش نس- هي ن





/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 31916 : العالمة التجارية رقم
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 3 : يف الصنف
 7102/17/15 : التاريخ


 مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى: من اجل








العدد العرشون 2017/11/7

27





; 2 39
Ϳ






Trade Mark No.: 30807

العالمة التجارية رقم  31912 :

In Class: 3

يف الصنف  3 :

Date: 09/02/2017

التاريخ  7102/17/15 :
من اجل  :مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ







التجار,ية رقم  31912 :
تستعمل يف ذسيل وكي العالمة
مستحضرات تنظيف
املالبس
االمحر 3 :
تشتمل العالمة على اللونيف الصنف
وزيوت عطرية,
وصقل وجلي وكشط ,صابون ,عطور
التاريخ  7102/17/15 :

منظفات اخرى
للشعر,األقمشة ومواد
مستحضرات تبييض
مستحضرات جتميل ,من
ذسولاجل(:لوشن)

أسنان 
أبسم  :شركة آرما


تستعمل يف ذسيل وكي املالبس ,مستحضرات تنظيف
وصقل وجلي وكشط ,صابون ,عطور وزيوت عطرية,

مستحضرات جتميل ,ذسول (لوشن) للشعر ,منظفات
احملدودة
أسنان 

Date: 09/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ



ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

Ϳ;9

In the name of: Arma Limited

الخوووو مال ,ال وووورج
الوووودي -
سالعنوووونار :سو ت

ǇďĞƌĐŝƚǇ͕ďĞŶĞ͕DĂƵƌŝƚŝƵƐ

الث لث ,ن كسراكن  -س ر سو ت -

هي ن  -جمنجريو من يش نس

هي ن  -جمنجريو من يش نس

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

/'/W/'/W
Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
ŐĞŶƚƐالتبليغ :
عنوان
Ͳ dDW
عنوان التبليغ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
العالمة على اللون االمحر
تشتمل
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


االمحر
تشتمل العالمة على اللون




͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϱ͕dŽǁĞƌ///͕EĞǆƚĞƌĂĐŽŵdŽǁĞƌ
In the name of: Arma Limited
ǇďĞƌĐŝƚǇ͕ďĞŶĞ͕DĂƵƌŝƚŝƵƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϱ͕dŽǁĞƌ///͕EĞǆƚĞƌĂĐŽŵdŽǁĞƌ

وووورج
العنوووونا  :الوووودي الخوووو مال ,ال
أبسم  :شركة آرما احملدودة

الث لث ,ن كسراكن -

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
Trade Mark No.: 30807
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
In Class: 3

ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

















; 940
Ϳ










Ϳ;9

العالمة التجارية رقم  31919 :
يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/17/15 :

Date: 09/02/2017







العالمة التجارية رقم  31919 :
يف الصنف  75 :

من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم
التاريخ  7102/17/15 :
واخلضروات
الصيد ,خالصات اللحوم ,الفواكه

من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم
الصيد ,خالصات اللحوم ,الفواكه واخلضروات

احملفوظة واجملففة واملطهية ,هالم (جلي) ومربيات
وفواكه مطبوخة ابلسكر ,البيض واحلليب ومنتجات

احملفوظة واجملففة واملطهية ,هالم (جلي) ومربيات
وفواكه مطبوخة ابلسكر ,البيض واحلليب ومنتجات

Trade Mark No.: 30808
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
In Class: 29

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
Date: 09/02/2017
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

احلليب  ،الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

احلليب  ،الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

أبسم  :شركة آرما احملدودة




Trade Mark No.: 30808
In Class: 29

أبسم  :شركة آرما احملدودة

العنوووونا  :الوووودي الخوووو مال ,ال وووورج

الث لث ,ن كسراكن  -س ر سو ت -


In the name of: Arma Limited

In the name of: Arma Limited

͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϱ͕dŽǁĞƌ///͕EĞǆƚĞƌĂĐŽŵdŽǁĞƌ
ǇďĞƌĐŝƚǇ͕ďĞŶĞ͕DĂƵƌŝƚŝƵƐ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĞǀĞůϱ͕dŽǁĞƌ///͕EĞǆƚĞƌĂĐŽŵdŽǁĞƌ
جمنجريو من يش نس
العنوووونا  :الوووودي الخوووو مالهي,ن ال -وووورج
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
ǇďĞƌĐŝƚǇ͕ďĞŶĞ͕DĂƵƌŝƚŝƵƐ
الث لث ,ن كسراكن  -س ر سو ت -
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


Trade Mark No.: 30808

In ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 29
:

العالمة التجارية رقم  31919 :
هي ن  -جمنجريو من
 75
الصنف :
يف
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
التبليغ :
عنوان


يش نس
تشتمل العالمة على اللون االمحر واالخضر
واالصفر واالبيض


التاريخ  7102/17/15 :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم
الفواكه واالخضر
اللون ,االمحر
الصيد ,العالمة
تشتمل
واخلضروات
خالصاتعلى اللحوم
واالصفر واالبيض
احملفوظة واجملففة واملطهية ,هالم (جلي) ومربيات



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





Date: 09/02/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
Ϳ;5

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
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Trade Mark No.: 30809
In Class: 25

العالمة التجارية رقم  31915 :
يف الصنف  79 :

Date: 09/02/2017

التاريخ  7102/17/15 :

من اجل
الرأس 


املالبس ولباس القدم واالحيية وأذطية



:



أبسم  :شركة
لاللبسة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚƐŚŽĞƐ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
Trade Mark No.: 30809

العالمة التجارية رقم  31915 :
الصنف  79 :
يف
االطفال
خارطة

Class:
25 Map For Clothing Co.
In the nameInof:
Kids
Date: 09/02/2017

التاريخ  7102/17/15 :

املالبس ولباس القدم واالحيية وأذطية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚƐŚŽĞƐ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
جعفور يور ايو

من اجل
العنونا 103 :
الرأسعو
االطفال,
خارطة م يو
شركةمن،قوو
الزج :راء -
ط لب –
أبسم
دم  ,اال د لاللبسة
:

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϬ:ĂĂĨĂƌŝŶďŝdĂůĞď^ƚƌĞĞƚͲůĂŚƌĂĂ
ƌĞĂDĂƌŬĂ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
In the name of: Kids Map For Clothing Co.

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϬ:ĂĂĨĂƌŝŶďŝdĂůĞď^ƚƌĞĞƚͲůĂŚƌĂĂ
جعفور يور ايو
 103ŐĞŶƚƐعو
العنونا :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/'/W
Ͳ dDW
عنوان التبليغ :
ƌĞĂDĂƌŬĂ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
الزجراء  -من،قوو م يو ,
ط لب –
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
دم  ,اال د

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚواليهيب
تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود



42


Ϳ ; 01



In Class: 25

يف الصنف  79 :

أبسم  :شركة خارطة االطفال
لاللبسة
من اجل  :املالبس ولباس

التاريخ  7102/17/15 :

القدم واالحيية وأذطية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚƐŚŽĞƐ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ


الرأسعو
103
العنونا :

أبسم  :شركة خارطة االطفال
الزجوراء  -من،قوو م يو ,
ط لب –
لاللبسة

دم  ,اال د

In the name of: Kids Map For Clothing Co.
Date: 09/02/2017

جعفور يور اي و

العنونا  103 :عو





ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϬ:ĂĂĨĂƌŝŶďŝdĂůĞď^ƚƌĞĞƚͲůĂŚƌĂĂ
In the name of: Kids Map For Clothing Co.
ƌĞĂDĂƌŬĂ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ

جعفور يور ايو

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϬ:ĂĂĨĂƌŝŶďŝdĂůĞď^ƚƌĞĞƚͲůĂŚƌĂĂ

ƌĞĂDĂƌŬĂ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

/'/W
Ͳ dDW
عنوان التبليغ :
من،قوو م يو ,
 ŐĞŶƚƐالزجراء -
ط لب –
دم  ,اال د
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
ان تسجيل هيه  العالمة اليعطي اصحاهبا حق
واليهيب
االبيض واالسود
العالمة على اللون
احلماية املطلق تشتمل
والعبارات
الكلمات
ابستخدام






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمةوتشتمل العالمة على اللون
االبيض واالسود واليهيب


Trade Mark No.: 30810
In Class: 35

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Trade Mark No.: 30809




خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه
من اجل :

رقم  31915 :
ية
ر
التجا
العالمة
األعمال وتفعيل النشاط املكتيب







Date: 09/02/2017

التاريخ  7102/17/15 :







Ϳ ; 01

العالمة التجارية رقم  31901 :
يف الصنف  39 :





تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واليهيب









Ϳ ; 01



مبعزل عن العالمةوتشتمل العالمة على اللون

االبيض واالسود واليهيب
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Trade Mark No.: 30953

 35903: العالمة التجارية رقم

In Class: 35

 30 : يف الصنف

Date: 01/03/2017
/Ŷ

 7512/53/51 : التاريخ


ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ  النشاط, ادارة االعمال, تنظيم االعمال,االعالانت
: من اجل

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ

التجارية
االنشطة
او
االعمال
الدارة
املساعدة
خدمات
,املكتيب
Trade MarkƐĞƌǀŝĐĞƐ
No.: 30953ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
 31593 : العالمة التجارية رقم
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ In
ŽƌClass:
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ ،خدمات االعالن عن الوظائف
35
 39,جتارية
: لشركات صناعية يفاوالصنف
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐũŽďƐ
Date: 01/03/2017
 7102/13
/10 : التاريخ
للغاايت
تنظيم املعارض التجارية
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐ  اخلدمات,االعالنية او التجارية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
ĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من خالل اصدار بطاقات
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ  خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ  خدمات إعداد مناذج الدعاية,احملالت التجارية للعمالء
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐŚŽƉͲ  خدمات, حترير النصوص االعالنية,واإلعالن أو ترويج املبيعات
ǁŝŶĚŽǁ ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ  خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عرض عامة
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞ
ďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌ ,) ترويج املبيعات (الطراف اخرى, عرض املنتوجات,االمتياز
ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ , ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق,املبيعات يف مزادات عامة
ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨ خدمات املساعدة لالنشطة التجارية اليت تتكون من طلبات
Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ
ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ  وكاالت االسترياد,معاجلة من خالل شبكات اتصاالت عاملية
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ  خدمات, االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات,والتصدير
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ
;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات لشركات
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ , العالقات العامة, ادارة امللفات احملوسبة, توزيع العينات,)اخرى
ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت,وكاالت االنباء التجارية
ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖
, نشر مواد الدعاية واإلعالن,أتجري املساحات اإلعالنية
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ  البحث عن املعلومات لالخرين يف,املساعدة يف إدارة األعمال
ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ , جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب,ملفات حاسوب
ĐŽůƵŵŶƐ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů  املساعدة يف إدارة, حتضري أعمدة الدعاية واإلعالن,النسخ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ
ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ƵƉĚĂƚŝŶŐ , إدارة أعمال فناين التمثيل,األعمال التجارية أو الصناعية
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
 نسخ, حتديث مواد الدعاية واإلعالن,اإلعالن ابلربيد املباشر
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ  الدعاية واإلعالن, لصق اإلعالانت, دراسات السوق,الواثئق
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ  تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت, إستطالعات الرأي,اخلارجي
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ  وكاالت البيع وترتيب, نشر نصوص الدعاية واإلعالن,حاسوب
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ  خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة,خدمات البيع
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ


 وذلك، خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري,كانت

In the name of: sharekat sho biddak
lelkhadamat alelanya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 .لتمكني عامة الزابئن من معاينتاا و شرائاا
 شركة شوبدك للخدمات االعالنية: أبسم
 رام هللا: العنوان

 عمارة البزار، رام هللا االرسال: عنوان التبليغ
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 35903: العالمة التجارية رقم

خلق

 37 : يف الصنف

 17 : يف الصنف
 :7512
 7102/13/10
 التاريخ/53/51

 وابألخ،خدمات الكمبيوتر

من اجل

: التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗
 ŽŵƉƵƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕  وابألخص خلق جمتمعات، خدمات الكمبيوتر: من اجل
ǀŝƌƚƵĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚƵƐĞƌƐƚŽŽƌŐĂŶŝǌĞŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚĞǀĞŶƚƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚĞŶŐĂŐĞŝŶƐŽĐŝĂů͕ جمتمعات افرتاضية للمستخدمني املسجلني لتنظيم
ĐƌĞĂƚŝŶŐǀŝƌƚƵĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚƵƐĞƌƐƚŽ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͖ŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
، وأحداث
املسجلني
،جمموعاتاملناقشات
لتنظيمواملشاركة يف
، وأحداث
افرتاضية للمستخدمنيجمموعات
ŽƌŐĂŶŝǌĞ ŐƌŽƵƉƐŶĂŵĞůǇ͕ŚŽƐƚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐĨŽƌ
ĂŶĚ ĞǀĞŶƚƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ŝŶ
االعمال
وشبكات
،االجتماعية
الشبكات
يف
ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ĞǀĞŶƚƐĂŶĚ
،واالخنراطواالخنراط يف الشبكات االجتماعية
،واملشاركة يف املناقشات
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ ĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐǀŝĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ ƐŽĐŝĂů͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂŶĚ
،  وخدمات الكمبيوتر، التجارية واالجتماعية
:

ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌ;^WͿƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕

، واالجتماعية
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͖
ŽŵƉƵƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ، الكمبيوتر
ŚŽƐƚŝŶŐĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖
وخدمات لآلخرين
التسهيالت اإللكرتونية
التجارية تقدمي
وشبكات االعمال وابالخ
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌ;^WͿĨĞĂƚƵƌŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞƚŽ
واملناقشات
والتفاعل
و
االجتماعات
إدارة
و
لتنظيم
ŶĂŵĞůǇ͕ ŚŽƐƚŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ
ĨŽƌ
ĞŶĂďůĞŽƌĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞƵƉůŽĂĚŝŶŐ͕ĚŽǁŶůŽĂĚŝŶŐ͕ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͕
وابالخص تقدمي التسايالت اإللكرتونية لآلخرين لتنظيم و إدارة
ƉŽƐƚŝŶŐ͕ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ͕ďůŽŐŐŝŶŐ͕ůŝŶŬŝŶŐ͕ƐŚĂƌŝŶŐŽƌŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ^W( عرب شبكات االتصاالت ؛ مزود خدمة التطبيق
ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ
ŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂŽƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽǀĞƌ
شبكات
واملناقشات
االجتماعات و
تطبيقات برامج
خدماتعرباستضافة
والتفاعل وابالخ
،)
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŽŶůŝŶĞŶĞƚǁŽƌŬاالتصاالت ؛
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ
ǀŝĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƚŚĂƚĞŶĂďůĞƐƵƐĞƌƐƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞŶƚŝƚǇ
^W( الكمبيوتر لالخرين؛ توفري خدمات التطبيقات
ĚĂƚĂƚŽĂŶĚƐŚĂƌĞƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞŶƚŝĨǇĚĂƚĂǁŝƚŚĂŶĚĂŵŽŶŐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ;^WͿ  وابالخص خدمات استضافة،) ^W( مزود خدمة التطبيق
ŵƵůƚŝƉůĞǁĞďƐŝƚĞƐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
) ويضم برانمج لتمكني أو تسهيل حتميل وتنزيل وتدفق
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŚĂƚĞŶĂďůĞƐŽŶůŝŶĞƵƐĞƌƐƚŽĐƌĞĂƚĞƉĞƌƐŽŶĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕
ŚŽƐƚŝŶŐ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ التطبيقات
لالخرين؛
تطبيقات برامج
خدماتذري ذلك
وفري وتقاسم أو
ت وربط، املدوانت
الكمبيوتروعرض
ونشر
ƉƌŽĨŝůĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƚŽ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĂŶĚƐŚĂƌĞƐƵĐŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐŵƵůƚŝƉůĞ
من توفري وسائل اإلعالم اإللكرتونية أو املعلومات عرب
^ ) ويضم برانمج لتمكني أو تسايل حتميل وتنزيل وتدفقW(
ǁĞďƐŝƚĞƐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌŽŵƐĞĂƌĐŚĂďůĞŝŶĚĞǆĞƐ
 وتوفري خدمة شبكة االنرتنت اليت،شبكات االتصاالت
;^WͿĨĞĂƚƵƌŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞƚŽĞŶĂďůĞŽƌĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞ
ĂŶĚĚĂƚĂďĂƐĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚĞǆƚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ذلك من
البياانتغري
وتقاسم أو
 وربط،ونشر وعرض املدوانتمتكن
الشخصية
املستخدمني من نقل
ƵƉůŽĂĚŝŶŐ͕ ĚŽǁŶůŽĂĚŝŶŐ͕
ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͕ ƉŽƐƚŝŶŐ͕ لتحديد توفري
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
،
متعددة
مواقع
وبني
مع
الشخصية
البياانت
وتبادل
WƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ͕ ďůŽŐŐŝŶŐ͕
ůŝŶŬŝŶŐ͕ ƐŚĂƌŝŶŐ Žƌ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͕ĐƌĞĂƚŝŶŐĂǀŝƌƚƵĂů وسائل اإلعالم اإللكرتونية أو املعلومات عرب شبكات
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ŐƌĂƉŚŝĐƐĂŶĚĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů

ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ĂŶĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĂƵĚŝŽ͕ǀŝĚĞŽ͕
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŵĞĚŝĂ Žƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽǀĞƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŶ ŽŶůŝŶĞ

ŶĞƚǁŽƌŬ ƐĞƌǀŝĐĞ ƚŚĂƚ ĞŶĂďůĞƐ ƵƐĞƌƐ ƚŽ ƚƌĂŶƐĨĞƌ
ƉĞƌƐŽŶĂů ŝĚĞŶƚŝƚǇ ĚĂƚĂ ƚŽ ĂŶĚ ƐŚĂƌĞ ƉĞƌƐŽŶĂů
ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĚĂƚĂ ǁŝƚŚ ĂŶĚ ĂŵŽŶŐ ŵƵůƚŝƉůĞ ǁĞďƐŝƚĞƐ͖
WƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ǁĞď ƐŝƚĞ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƚŚĂƚ
ĞŶĂďůĞƐ ŽŶůŝŶĞ ƵƐĞƌƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ƉƌŽĨŝůĞƐ
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŽ
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĂŶĚ ƐŚĂƌĞ ƐƵĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŵŽŶŐ
ŵƵůƚŝƉůĞ ǁĞďƐŝƚĞƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ
ƐĞĂƌĐŚĂďůĞ ŝŶĚĞǆĞƐ ĂŶĚ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚĞǆƚ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕
ŐƌĂƉŚŝĐƐĂŶĚĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͕ ĐƌĞĂƚŝŶŐ Ă ǀŝƌƚƵĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕
ĂŶĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŝŵĂŐĞƐ͕ƚĞǆƚ͕ŐƌĂƉŚŝĐƐĂŶĚĚĂƚĂ͖ŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ĐƵƐƚŽŵŝǌĞĚ ǁĞď ƉĂŐĞƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ƵƐĞƌͲĚĞĨŝŶĞĚ Žƌ ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů
ƉƌŽĨŝůĞƐ͕ ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝŵĂŐĞƐ͕ ƚĞǆƚ͕
ŐƌĂƉŚŝĐƐ ĂŶĚ ĚĂƚĂ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐĞĂƌĐŚ ĞŶŐŝŶĞƐ ĨŽƌ ŽďƚĂŝŶŝŶŐ ĚĂƚĂ ŽŶ Ă
ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶŽŶͲ

وتوفري موقع على شبكة اإلنرتنت يستعرض التكنولوجيا

 وتوفري خدمة شبكة االنرتنت اليت متكن املستخدمني،االتصاالت

من نقل البياانت الشخصية لتحديد وتبادل البياانت الشخصية
 وتوفري موقع على شبكة اإلنرتنت، مع وبني مواقع متعددة

يستعرض التكنولوجيا اليت متكن املستخدمني على االنرتنت على

خلق مالمح مالحمام الشخصية وتشمل معلومات الشبكات
،  ونقل وتبادل هذه املعلومات بني مواقع متعددة، االجتماعية

وتوفري املعلومات من الفاارس للبحث و قواعد بياانت
 وقواعد، مبا يف ذلك النصوص والواثئق اإللكرتونية، للمعلومات

البياانت والرسومات واملعلومات السمعية والبصرية على شبكات
-  وتوفري االستخدام املؤقت للغري، الكمبيوتر واالتصاالت
 وخلق، حتميل تطبيقات الربجميات هلدف التواصل االجتماعي

 ونقل الصوت والفيديو والصور، اجملتعات االفرتاضية

 وخدمات،الفوتوغرافية والنصوص والرسومات والبياانت
احلاسوب على شكل صفحات ويب خمصصة تعرض معلومات
معرفة من قبل املستخدم أو املعلومات احملددة ومالمح شخصية

 والصور الفوتوغرافية والنصوص،  والفيديو،  والصوت،

 وابالخص توفري،  وخدمات الكمبيوتر، والرسومات والبياانت
حمركات البحث للحصول على بياانت على شبكة الكمبيوتر
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ƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͕ ĐƌĞĂƚŝŶŐ Ă ǀŝƌƚƵĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕
ĂŶĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŝŵĂŐĞƐ͕ƚĞǆƚ͕ŐƌĂƉŚŝĐƐĂŶĚĚĂƚĂ͖ŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ĐƵƐƚŽŵŝǌĞĚ ǁĞď ƉĂŐĞƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ƵƐĞƌͲĚĞĨŝŶĞĚ Žƌ ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů
ƉƌŽĨŝůĞƐ͕ ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝŵĂŐĞƐ͕ ƚĞǆƚ͕
ŐƌĂƉŚŝĐƐ ĂŶĚ ĚĂƚĂ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐĞĂƌĐŚ ĞŶŐŝŶĞƐ ĨŽƌ ŽďƚĂŝŶŝŶŐ ĚĂƚĂ ŽŶ Ă
ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶŽŶͲ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞƐŽĨƚǁĂƌĞƚŽĂůůŽǁƵƐĞƌƐ
ƚŽ ƉĞƌĨŽƌŵ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ǀŝĂ Ă
ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ;W/Ϳ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐŐŝĨƚƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĂŶĚƚŽĂůůŽǁƵƐĞƌƐƚŽ
ƉĞƌĨŽƌŵ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ǀŝĂ Ă
ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞĂƐĂƐĞƌǀŝĐĞ
;^^ͿƐĞƌǀŝĐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐŐŝĨƚ
ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ͕ ƐĞŶĚŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĞƐƐĂŐĞ ĂůĞƌƚƐ͕ ĨŽƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƚƚŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƐĞŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞƐƐĂŐĞƐ͕ĂŶĚƚŽĂůůŽǁƵƐĞƌƐƚŽƉĞƌĨŽƌŵ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ǀŝĂ Ă ŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐĞĂƌĐŚ ĞŶŐŝŶĞƐ ĨŽƌ
ŽďƚĂŝŶŝŶŐ ĚĂƚĂ ǀŝĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞƚŚĂƚŐŝǀĞƐƵƐĞƌƐƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽ
ƵƉůŽĂĚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ƐĞĂƌĐŚ ĞŶŐŝŶĞƐ͖

ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ
ǁĞďƐŝƚĞ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁƐ ƵƐĞƌƐ ƚŽ
ŵĂŶĂŐĞ ƚŚĞŝƌ ŽŶůŝŶĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů

ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐĂĐĐŽƵŶƚƐ͖ŽŶůŝŶĞƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŵŽĚŝĨǇŝŶŐ
 ƚŚĞ ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ ĂŶĚ ĞŶĂďůŝŶŐ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ
 ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ ĨŝůĞ ƐŚĂƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ǁĞďƐŝƚĞ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĞŶĂďůŝŶŐ
ƵƐĞƌƐƚŽƵƉůŽĂĚĂŶĚĚŽǁŶůŽĂĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĨŝůĞƐ




 ونقل الصوت والفيديو والصور، اجملتعات االفرتاضية

 وخدمات،الفوتوغرافية والنصوص والرسومات والبياانت

2017/11/7
العدد
صفحات ويب خمصصة تعرض معلومات
العرشونعلى شكل
احلاسوب
معرفة من قبل املستخدم أو املعلومات احملددة ومالمح شخصية

 والصور الفوتوغرافية والنصوص،  والفيديو،  والصوت،

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

 وابالخص مزود، شبكة احلاسوب العاملية ؛ خدمات الكمبيوتر

)W/ ( خدمات التطبيقات ويشمل واجاة برجمة التطبيقات
برجميات لتقدمي اقرتاحات حول اهلدااي للسماح للمستخدمني

لتنفيذ املعامالت التجارة اإللكرتونية عرب شبكة احلاسوب

 والربجميات كـ (^^) وخدمات تشمل برانمج عن،العاملية

 وإرسال تنبياات الرسائل، تقدمي اقرتاحات حول اهلدااي
 لنقل األوامر وإرسال واستقبال الرسائل اإللكرتونية،اإللكرتونية

 والسماح للمستخدمني لتنفيذ املعامالت التجارة اإللكرتونية،
 وتوفري حمركات البحث للحصول، عرب شبكة احلاسوب العاملية

 وتوفري مواقع على شبكة، على البياانت عرب شبكات االتصاال
اإلنرتنت اليت تتيح للمستخدمني القدرة على حتميل الصور ؛

 وابالخص،  وخدمات الكمبيوتر، حمركات البحث والتشغيل
توفري موقع إلكرتوين تفاعلي يضم التكنولوجيا اليت تسمح

للمستخدمني ادارة صورهم على االنرتنت وحساابت الشبكات

االجتماعية ؛ الربجميات عرب اإلنرتنت لتعديل املظار ومتكني

 وابالخص توفري موقع، انتقال الصور وخدمات تبادل امللفات



 حتميل وتنزيل امللفات اإللكرتونية



على شبكة االنرتنت يضم التكنولوجيا اليت متكن املستخدمني من

; 1 Ϳ
In the name of: sharekat shobiddak
lelkhadamat ale'lanieh
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


 شركة شوبدك للخدمات االعالنية: أبسم
: العنوان

; 1 Ϳ

 عمارة البزار، رام هللا االرسال: عنوان التبليغ







Trade Mark No.: 30987

 35902: العالمة التجارية رقم

In Class: 30
Date: 07/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐǁĞĞƚƐĂŶĚĐĂŶĚŝĞƐĂŶĚĐŚŽĐůĂƚĞ

 35 : يف الصنف



Trade
No.:
30987AL JUFFALI DISTIBUTION
In the Mark
name of:
MAHA
In Class: 30

Date:
07/03/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗^h/Z/Ͳ:,



 7512/53/52 : التاريخ

  حلوايت وسكاكر وشكوالتة: من اجل





: رقم: التجارية
 اجلفايل35902
مؤسسة ماا
العالمة أبسم

 35
: يف الصنف
املواد الغذائية
لتسويق

 7512
 جدة-السعودية
: ان/و53
العن/52

: التاريخ







32Trade Mark No.: 30987

2017/11/7
العرشون
العدد
 35902
: التجارية رقم
العالمة

In Class: 30

 35 : يف الصنف

Date: 07/03/2017

 7512/53/52 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐǁĞĞƚƐĂŶĚĐĂŶĚŝĞƐĂŶĚĐŚŽĐůĂƚĞ

  حلوايت وسكاكر وشكوالتة: من اجل

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBUTION

لتسويق املواد الغذائية

ĚĚƌĞƐƐ͗^h/Z/Ͳ:,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 جدة- السعودية: العنوان

شركة اجلمانة- اخلليل طريق تفوح: عنوان التبليغ
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 مؤسسة ماا اجلفايل: أبسم







; 0 Ϳ









Trade Mark No.: 31039



Trade Mark No.: 31039



In Class: 34

In Class: 34
Date: 14/03/2017

 31539: العالمة التجارية رقم




30135 : العالمة التجارية رقم


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞ ƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

Date: 14/03/2017

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖ 
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞ ͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨ ͲŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖ ƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

االلكرتونية

للسجائر

 33 : يف الصنف


31 : يف الصنف
7102 /13 /01 : التاريخ

السلكية

املبخرات

تبغ
،اليدوية
اللف
ماكينات
تبغ
،الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط،تبغ املضغ

In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

; 1 Ϳ

) لغري

التبغ

مبا يف ذلك
،علب التبغ

بدائل

اجل

من

وأجهزة التدخني
،التبغ
منتجات

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجازة
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ͕
ƌĂǁ Žƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĐŝŐĂƌƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ĨŽƌ ƌŽůů ǇŽƵƌ
ŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ ŬƌĞƚĞŬ͖ ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ ;ŶŽƚ ĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ ƐŵŽŬĞƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ƚƵďĞƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĨŝůƚĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ
ƚŝŶƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕ ƉŝƉĞƐ͕ ƉŽĐŬĞƚ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ƌŽůůŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ ŵĂƚĐŚĞƐ͖
ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ
ďĞŝŶŐ ŚĞĂƚĞĚ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚƐ ĨŽƌ
ƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽƌĞůĞĂƐĞŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖
ůŝƋƵŝĚ ŶŝĐŽƚŝŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂƐ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ ŽĨͲŶŝĐŽƚŝŶĞ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂĞƌŽƐŽů͖ ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐŵŽŬĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ ƐŵŽŬĞƌΖƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĨŽƌ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ĐůĂƐƐ ϯϰ͖ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐ
ŚĞĂƚĞĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

:

 7512/53/13 : التاريخ

ّع؛
 اخلام أو املصن،االلكرتونية؛ التبغ
،السجائر
،السيجار
ذلك
يف
مبا

السعوط؛

:
الطبية( ؛

والقرنفل؛

السيجار
،الغليون

من اجل

مزيج التبغ

،مستلزمات املدخنني
، فالتر السجائر، السجائر

من

األذراض
ورق وأانبيب

 مبا، اخلام أو املصنّع؛ منتجات التبغ،التدخني االلكرتونية؛ التبغ
 تبغ ماكينات اللف، السيجار الرفيع، السجائر،يف ذلك السيجار
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
،التبغ
أعواد
الثقاب؛
أعواد
القداحات؛
،السجائر
إلكرتونية

ة
أجهز

،

تسخينها

يتم

اليت

التبغ

منتجات

وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل

يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية

املستخدمة
اإللكرتوين؛

 السجائر، تبغ السعوط، تبغ املضغ، تبغ الغليون،اليدوية
االلكرتونية

ة
األجهز

؛
النيكوتني
على
التبغ
منتجات
،

التقليدية؛

السجائر

عن

كبدائل

حتتوي
اليت
الرذاذات
الستن شاق
للمدخنني
ابلفم
التبخري
وأجهزة

املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
للسجائر

املدخنني

مستلزمات

؛

التبغ؛

وبدائل

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

 أجازة،  منتجات التبغ اليت يتم تسخيناا،الثقاب؛ أعواد التبغ
إلكرتونية وقطعاا لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق

رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة
يف السجائر االلكرتونية؛ أجازة التدخني اإللكرتوين؛ السجائر

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

وبدائل التبغ؛ ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع

 أجازة33  يف الفئة،ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة

خ نة؛
ّ إطفاء السجائر والسيجار املس
ّ خن وكذلك أعواد التبغ املس
 .علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

. إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم

 سويس ار، نوشاتيل0222 ،3  كواي جينريناود: العنوان
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العنونا  :يوناا ج نرين و يد 0ا 2333
ننع ت ا سنيس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
2017/11/7ب  1127البرية
ص.
العدد العرشون
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التاريخ  7512/53/10 :

العالمة التجارية رقم  30162 :
In Class:
من اجل  :خدمات يف الصنف :
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
اإلتصاالت 39السلكية والالسلكية؛ خدمات ŽĨ͗ /Ŷ38ZĞƐƉĞĐƚ ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
Date: 15/03/2017

7102
/
13
/
09
اإلتصاالت ،اهلاتف،التاريخ :
اهلاتف النقال ،خدمات الربيد الفاكس ،
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶZĞƐƉĞĐƚ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
والالسلكية؛
السلكية
اإلتصاالت
خدمات
:
اجل
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
حتويل ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
التلكس ،مجع ونقل منالرسائل ،البيجر عن طريق الراديو،
͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞ
͕ĨĂĐƐŝŵŝůĞ͕ƚĞůĞǆ͕ŵĞƐƐĂŐĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
͕ŵŽďŝůĞ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
ĨĂĐƐŝŵŝůĞ͕ ƚĞůĞǆ͕ ŵĞƐƐĂŐĞ
ƌĂĚŝŽͲƉĂŐŝŶŐ͕ĐĂůůĚŝǀĞƌƐŝŽŶ͕ĂŶƐǁĞƌƉŚŽŶĞ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌǇ
͕ĞŶƋƵŝƌŝĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚƌĞĐĞƉƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚ͕ĚĂƚĂ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ŵƵƐŝĐĂŶĚ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞƐƐĂŐĞĚĞůŝǀĞƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ĂŶĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ ƌĂĚŝŽͲƉĂŐŝŶŐ͕ ĐĂůů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ĚĂƚĂ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨĚĂƚĂďǇ
͕ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ͕ ĂŶƐǁĞƌƉŚŽŶĞ
ĚŝƌĞĐƚŽƌǇ ĞŶƋƵŝƌŝĞƐ ĂŶĚ
͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͖ƐĂƚĞůůŝƚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨ
ƌĂĚŝŽŽƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚŽĨĨŝůŵƐ͕ƚĞůĞƐŚŽƉƉƉŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚ
ĂŶĚǁĞďƐŚŽƉƉŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖ǀŝĚĞŽƚĞǆƚ͕ƚĞůĞƚĞǆƚĂŶĚ

خدمات اإلتصاالت ،اهلاتف ،اهلاتف النقال،
خدماتربيد
وخدمات ال
املكاملات ،الرد اإليل ،دليل اإلستعالمات
الربيد الفاكس  ،التلكس ،مجع ونقل الرسائل ،البيجر
اإللكرتوين؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت ،البياانت ،الصور،
عن طريق الراديو ،حتويل املكاملات ،الرد اإليل ،دليل
اإللكرتونية؛
املوسيقى و املعلومات؛ مخات استقبال الرسائل
اإلستعالمات وخدمات الربيد اإللكرتوين؛ نقل وتسليم
السلكية
ابالتصاالت
الصوت،املتعلقة
وإستالم اخلط
خدمات املعلومات على
املوسيقى و
البياانت ،الصور،
اإللكرتونية؛طريق
البياانت عن
نقل
البياانت؛
خدمات
والالسلكية؛ تبادل املعلومات؛ مخات استقبال الرسائل
الصناعية؛
خدمات
الالسلكية؛
االتصاالت السلكية و
األقمارابالتصاالت
اخلط املتعلقة
املعلومات على
خدمات
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
الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات (مبا يف
ذلك صفحات الويب) ،برامج الكمبيوتر وأية بياانت أخرى؛
توفري وصول املستخدم اىل اإلنرتنت؛ وتوفري االتصاالت
السلكية والالسلكية أو وصالت إىل شبكة اإلنرتنت أو قواعد
البياانت؛ وتوفري وصول املستخدم إىل شبكة االنرتنت (مقدمي
اخلدمات) ،وتوفري وتشغيل املؤمترات اإللكرتونية ،جمموعات
النقاش وغرف الشات؛ توفري امكانية الوصول اىل مواقع اإلم يب
ثري على مواقع على النت؛ توفري الدخول اىل املواقع املوسيقية
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

السلكية والالسلكية؛ اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائل
والصور؛ اإلتصال عرب الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار ،التأجري و
التأجري التمويلي لألجازة واألدوات واملنشآت أو مكوانت
الستخداماا يف توفري اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشارية
واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا مجيعا.
من اجل :خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات

ƌĞĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ƐŽƵŶĚ͕ ĚĂƚĂ͕ ŝŵĂŐĞƐ͕ ŵƵƐŝĐ ĂŶĚ
͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĞƐƐĂŐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƚŽ

ƌĞůĂƚŝŶŐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ŽŶͲůŝŶĞ

͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ ĚĂƚĂ ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ĚĂƚĂ ďǇ ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͖ ƐĂƚĞůůŝƚĞ
͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ Žƌ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƌĂĚŝŽ Žƌ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂŶĚ ŽĨ ĨŝůŵƐ͕ ƚĞůĞƐŚŽƉƉƉŝŶŐ ĂŶĚ
ǁĞďƐŚŽƉƉŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖ ǀŝĚĞŽƚĞǆƚ͕ ƚĞůĞƚĞǆƚ ĂŶĚ
ǀŝĞǁĚĂƚĂ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŵĞƐƐĂŐŝŶŐ

ŽǀĞƌ
ǀŝĚĞŽ

ĐŽŶƚĞŶƚ
͖ŶĞƚǁŽƌŬƐ

ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ǀŝĚĞŽ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ǀŝĚĞŽ
ŽĨ

ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

͖ƐĞƌǀŝĐĞƐ

ƚĞůĞƉŚŽŶĞ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǁĞď ƉĂŐĞƐͿ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
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العدد العرشون 2017/11/7
السلكية والالسلكية؛ اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائل
والصور؛ اإلتصال عرب الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار ،التأجري و
التأجري التمويلي لألجازة واألدوات واملنشآت أو مكوانت
الستخداماا يف توفري اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشارية
واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا مجيعا.
من اجل :خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ 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 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
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛
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
الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات (مبا يف
ذلك صفحات الويب) ،برامج الكمبيوتر وأية بياانت أخرى؛
توفري وصول املستخدم اىل اإلنرتنت؛ وتوفري االتصاالت
السلكية والالسلكية أو وصالت إىل شبكة اإلنرتنت أو قواعد
البياانت؛ وتوفري وصول املستخدم إىل شبكة االنرتنت (مقدمي
اخلدمات) ،وتوفري وتشغيل املؤمترات اإللكرتونية ،جمموعات
النقاش وغرف الشات؛ توفري امكانية الوصول اىل مواقع اإلم يب
ثري على مواقع على النت؛ توفري الدخول اىل املواقع املوسيقية
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
السلكية والالسلكية؛ اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائل
والصور؛ اإلتصال عرب الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار ،التأجري و
التأجري التمويلي لألجازة واألدوات واملنشآت أو مكوانت
الستخداماا يف توفري اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشارية
واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا مجيعا .

أبسم  :شركة شوبدك للخدمات االعالنية
العنوان  :رام هللا

عنوان التبليغ  :رام هللا االرسال ،عمارة البزار



ŵĞƐƐĂŐŝŶŐ

ǀŝĚĞŽ

͖ŶĞƚǁŽƌŬƐ

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ǀŝĚĞŽ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ǀŝĚĞŽ
ŽĨ

ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

͖ƐĞƌǀŝĐĞƐ

ƚĞůĞƉŚŽŶĞ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǁĞď ƉĂŐĞƐͿ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĂŶǇŽƚŚĞƌĚĂƚĂ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞƌĂĐĐĞƐƐ
ƚŽ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
͖ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ Žƌ ůŝŶŬƐ ƚŽ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ Žƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƵƐĞƌ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ ;ƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐͿ͖ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͖ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐ͕ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ ĐŚĂƚ ƌŽŽŵƐ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ŵƵƐŝĐ ǁĞďƐŝƚĞƐ ŽŶ ƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ DWϯ ǁĞďƐŝƚĞƐ ŽŶ ƚŚĞ
ďǇ

ŵƵƐŝĐ

ƚŽ

ĂĐĐĞƐƐ

ĚŝŐŝƚĂů

ŽĨ

ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ

ĚĞůŝǀĞƌǇ

͖/ŶƚĞƌŶĞƚ

͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ
͖ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͖ŽƉĞƌĂƚŝŶŐĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞĂƌĐŚĞŶŐŝŶĞƐ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĂĐĐĞƐƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
͖ĂŝĚĞĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ŵĞƐƐĂŐĞƐ ĂŶĚ ŝŵĂŐĞƐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ďǇ ĐŽŵƉƵƚĞƌ͖ ŶĞǁƐ ĂŐĞŶĐǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ŶĞǁƐ ĂŶĚ ĐƵƌƌĞŶƚ ĂĨĨĂŝƌƐ
͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ŚŝƌĞ͕ ůĞĂƐŝŶŐ Žƌ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŽƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
͖ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂĚǀŝƐŽƌǇ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĂůůƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ

In the name of: sharekat sho biddak
lelkhadamat alelanya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






In the name of: sharekat sho biddak lelkhadamat alelanya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Trade Mark No.: 31078



In Class: 35
Date: 15/03/2017

In Class: 35

30129 : العالمة التجارية رقم

 39 : يف الصنف
7102 /13 /09 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ

ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽƚĞů
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚŽŶŵĞĚŝĂŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĂŶŝŶƚƌĂŶĞƚͿĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨs/WƵƐĞƌĐĂƌĚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
ƐĐŚĞŵĞƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂůŝƚǇĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖
WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞĂŶĚŚŽƚĞůƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

Date: 15/03/2017
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 30 : يف الصنف

, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
 االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم,ادارة االعمال

الشؤون

ادارة

,واملطاعم

الفنادق

جمال

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ  ادارة,ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم
ĨŝĞůĚ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ
ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞĂů
ĞƐƚĂƚĞ ĂĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ ƌĞĂů ĞƐƚĂƚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ
ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ͕ ŚŽƚĞů ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ĂŶĚ ŚŽƚĞů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ŽĨ Ăůů
ŬŝŶĚƐ ĂŶĚ ŽŶ ŵĞĚŝĂ ŽĨ Ăůů ŬŝŶĚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŝĂ Ă
ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌ
ĂŶ ŝŶƚƌĂŶĞƚͿ ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽĨ s/W ƵƐĞƌ ĐĂƌĚƐ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ
ĐƵƐƚŽŵĞƌ ůŽǇĂůƚǇ ƐĐŚĞŵĞƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ
ŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞŶĚĞƌĞĚ ƚŽ ŽƚŚĞƌƐ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ ƚŚĞ
ĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞ
ĂŶĚ ŚŽƚĞů ƌĂƚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶ
ƚŽ
ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖
DĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ͖ƵƐŝŶĞƐƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖WƌŽũĞĐƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ĂŶĚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨĨƌĂŶĐŚŝƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨĂ
ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ͕ ŶĂŵĞůǇ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ KƉĞƌĂƚŝŽŶ
ŽĨ ŚŽƚĞůƐ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ƚĞĂ ƌŽŽŵƐ͕ ďĂƌƐ
;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĐůƵďƐͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐ
ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ KŶůŝŶĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ

ŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

In the name of: GT LICENSING LUX
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





يف

االعمال

 7512/53/10 : التاريخ

العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات
,االعمال
االعمال واستشارات
معلومات
,الفندقية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب
)االنرتنت والشبكات

:

من اجل

شبكة كمبوترات عاملية ( مبا فيها

 االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم االعمال يف,االعمال
من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات
بوالء
املتعلقة
العمليات
وادارة
وتنظيم

وابالخ
املهمة

املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال
 ادارة وتنظيم االعمال خبصوص,ادارة اموارد البشرية

 ادارة الشؤون العقارية وادارة االعمال,جمال الفنادق واملطاعم
واستشارات

للغري

املقدمة

اخلدمات

ونوعية

حقيقة

العقارية مبا فياا ادارة االعمال يف جمال الفنادق واجملمعات
 معلومات االعمال,الفندقية والشقق واالقامات الفندقية

 ترويج االعمال عرب كافة الوسائل,واستشارات االعمال
االعالمية مبا فياا عرب شبكة كمبوترات عاملية (مبا فياا االنرتنت

والشبكات) وابالخص من خالل وسائل توفري بطاقات
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

 معلومات االعمال والتقارير,)التسويق والتواصل (التسويقي
 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

,)واملطاعم والكافيتريايت وغرف الشاي والبارات (غري االندية
 االعالانت املباشرة,االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم
 اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جمال الفنادق واملطاعم

 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم

 لوكسيمبورغ2880- ال, رو غويالومي كرول5 : العنوان

 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




In the name of: sharekat sho biddak lelkhadamat alelanya
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ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:
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كة
 شر: أبسم
االعالنية

2017/11/7 العدد العرشون
ا

:
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العننا

 عمارة البزار، رام هللا االرسال: عنوان التبليغ
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Date: 15/03/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ dƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐ

ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽƚĞů
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚŽŶŵĞĚŝĂŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĂŶŝŶƚƌĂŶĞƚͿĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨs/WƵƐĞƌĐĂƌĚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
ƐĐŚĞŵĞƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂůŝƚǇĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖
WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞĂŶĚŚŽƚĞůƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

ŽĨ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͖
dƌĂǀĞů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͖ dƌĂǀĞů ŐƵŝĚĞ ĂŶĚ ĞƐĐŽƌƚƐ͖
^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽĨ ƚƌĂǀĞů ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ
ŚŽůŝĚĂǇ ĂŶĚ ƚƌĂǀĞů ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ;ĞǆĐĞƉƚ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚďŽĂƌĚŝŶŐŚŽƵƐĞƐͿ͖ĂƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƵƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖dƌĂŶƐƉŽƌƚďǇĂŝƌ͖ZĂŝůǁĂǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ŽĂƚ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ ƌŝǀŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ƚƌĂǀĞů͕
ŚŽůŝĚĂǇƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ĐƌƵŝƐĞƐ͕ ƚŽƵƌƐ ĂŶĚ
ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ͖dŽƵƌŝƐƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ZĞŶƚĂůŽĨǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚ
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕ ĂĞƌŽƉůĂŶĞƐ ĂŶĚ ďŽĂƚƐ͖ ŽŽŬŝŶŐ ŽĨ
ƐĞĂƚƐ ĨŽƌ ƚƌĂǀĞů͕ ƚƌĂǀĞů ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͖ Ăƌ ƉĂƌŬŝŶŐ͖
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽůŝĚĂǇƐ͕ ƚƌĂǀĞů͕ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĂŶĚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵĂƉƐ ĂŶĚ
ŚŽůŝĚĂǇ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝĞƐ͖ ĚǀŝƐŽƌǇ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ Ăůů ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨŚŽůŝĚĂǇƐ

 7512/53/10 : التاريخ

, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
 االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم,ادارة االعمال

الشؤون

ادارة

,واملطاعم








يف

االعمال

,االعمال
االعمال واستشارات
معلومات
,الفندقية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب
)االنرتنت والشبكات

شبكة كمبوترات عاملية ( مبا فيها

من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات
بوالء
املتعلقة
العمليات
وادارة
وتنظيم

وابالخ
املهمة

 التنقل,)والعطل (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة
املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال
 ادارة وتنظيم االعمال خبصوص,ادارة اموارد البشرية

, التنقل ابلقطارات, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات,ابلسيارات
واستشارات

للغري

املقدمة

اخلدمات

ونوعية

حقيقة

, ترتيب السفر والعطل, 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,مبا فياا اخلرائط وخطوط سري الرحالت

  ترتيب العطل,واالرشادية املتعلقة ابخلدمات املكورة
 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم

 لوكسيمبورغ2880- ال, رو غويالومي كرول5 : العنوان

 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



In the name of: sharekat sho biddak lelkhadamat alelanya



جمال

العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات

خدمات السفر ووكاالت السياحة مبا فياا حجوزات السفر



:

الفنادق

, ارشاد وحراسة السفر, ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل

In the name of: GT LICENSING LUX
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



 39 : يف الصنف

 39 : يف الصنف
7102 /13 /09 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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شوبدك للخدمات

كة
 شر: أبسم
االعالنية

ا

; 10 Ϳ49

:

العننا

 عمارة البزار، رام هللا االرسال: عنوان التبليغ







; 03 Ϳ











Trade Mark No.: 31080



In Class: 35
Date: 15/03/2017

In Class: 41

ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽƚĞů
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚŽŶŵĞĚŝĂŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĂŶŝŶƚƌĂŶĞƚͿĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨs/WƵƐĞƌĐĂƌĚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
ƐĐŚĞŵĞƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂůŝƚǇĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖
WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞĂŶĚŚŽƚĞůƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

dĞĂĐŚŝŶŐ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ :Žď ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĐĂĚĞŵŝĞƐ
;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶͿ͖ ĚƵĐĂƚŝŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀŝƐŽƌƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ŝŶ
ĐŽŶƚĂĐƚĐĞŶƚƌĞƐďǇƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ĞͲŵĂŝůŽƌĨĂǆ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŽĨ ŚŽƚĞů ƐƚĂĨĨ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽƚĞů ďŽŽŬŝŶŐƐ͕ ĚĂƚĂďĂƐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŚŽƚĞů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ dƌĂŝŶŝŶŐ ŝŶ
ŚŽƚĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŝŶƌĞŵŽƚĞďŽŽŬŝŶŐƐ͕ŶĂŵĞůǇ
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 39 : يف الصنف
7102 /13 /09 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ

Date: 15/03/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗
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Trade Mark No.: 31078

 31 : يف الصنف

, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
 االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم,ادارة االعمال

الشؤون

ادارة

 7512/53/10 : التاريخ

,واملطاعم

الفنادق

جمال

يف

االعمال

العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات

 خدمات التدريب على, خدمات التعليم والتدريس: من اجل

,االعمال
االعمال واستشارات
معلومات
,الفندقية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب
)االنرتنت والشبكات

شبكة كمبوترات عاملية ( مبا فيها

, توفري املعلومات عن التعليم,) االكادمييات (تعليم,الوظائف
من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات
بوالء
املتعلقة
العمليات
وادارة
وتنظيم

وابالخ
املهمة

واستشارات

حقيقة

املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال
 ادارة وتنظيم االعمال خبصوص,ادارة اموارد البشرية

تدريب املشرفني مبا يتعلق ابلعمالء والعمل يف مراكز االتصال
للغري

املقدمة

اخلدمات

ونوعية

 تدريب طواقم الفنادق مبا,ابهلاتف وابلربيد االلكرتوين وابلفاكس
يتعلق يف حجوزات الفنادق وادارة قواعد البياانت وادارة

 التدريب على ادارة الفنادق واحلجوزات عن بعد,الفنادق

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

dĞĂĐŚŝŶŐ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ :Žď ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĐĂĚĞŵŝĞƐ
;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶͿ͖ ĚƵĐĂƚŝŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ
37ĂĚǀŝƐŽƌƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ŝŶ
ĐŽŶƚĂĐƚĐĞŶƚƌĞƐďǇƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ĞͲŵĂŝůŽƌĨĂǆ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŽĨ ŚŽƚĞů ƐƚĂĨĨ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽƚĞů ďŽŽŬŝŶŐƐ͕ ĚĂƚĂďĂƐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŚŽƚĞů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ dƌĂŝŶŝŶŐ ŝŶ
ŚŽƚĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŝŶƌĞŵŽƚĞďŽŽŬŝŶŐƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ǀŝĂ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ĞǆƚƌĂŶĞƚ ĂŶĚ ŝŶƚƌĂŶĞƚ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ƌƌĂŶŐŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ŽĨ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͖
sŽĐĂƚŝŽŶĂů ŐƵŝĚĂŶĐĞ ;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĂĚǀŝĐĞͿ͖WƌĂĐƚŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ;ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶͿ͖ŽƵƌƐĞƐ
ŐŝǀĞŶĂƐƉĂƌƚŽĨƐĞŵŝŶĂƌƐ͖ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞĐŽƵƌƐĞƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĐƵůƚƵƌĂů Žƌ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
ĨŽƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ Žƌ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ĂŶĚ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĐŽůůŽƋƵŝƵŵƐ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ĐŽŶŐƌĞƐƐĞƐ
ĂŶĚ ƐĞŵŝŶĂƌƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŵƵƐĞƵŵ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
;ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐͿ͕ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚůĞŶĚŝŶŐ
ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐ͕ ůŝƚĞƌĂƌǇ͕ ŵƵƐŝĐĂů Žƌ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ǁŽƌŬƐ͖ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĨŝůŵƐ ĨŽƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ĨŝůŵƐ ĨŽƌ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ŝŐŝƚĂů ŝŵĂŐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ůŝďƌĂƌǇ ĂŶĚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ůŝďƌĂƌǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞƐŬƚŽƉ ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ͖ ŽŽŬ ůĞŶĚŝŶŐ͖
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ďŽŽŬƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽŶůŝŶĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ ;ŶŽƚ ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞͿ͖ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŽŶůŝŶĞ
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉĞƌŝŽĚŝĐĂůƐĂŶĚďŽŽŬƐ͖WƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƚĞǆƚƐ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ƚĞǆƚƐͿ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ƌĂĚŝŽ
ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƐĞƚƐ͕ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ZĂĚŝŽ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ dĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖
ĂŵƉ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
;ŚŽůŝĚĂǇͲͿ
;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͖ ƵůƚƵƌĂů ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ DŽĚĞůůŝŶŐ ĨŽƌ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ŶƚĞƌƚĂŝŶĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ^ƉŽƌƚŝŶŐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ͖ ^ƉŽƌƚ ĐĂŵƉ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ,ĞĂůƚŚ ĐůƵď ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐƉŽƌƚƐ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͖ WŚǇƐŝĐĂů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ƚĞŶŶŝƐ
ĐŽƵƌƚƐ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ;ĞǆĐĞƉƚ
ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ >ĞŝƐƵƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŵƵƐĞŵĞŶƚ ƉĂƌŬƐ͖
KƉĞƌĂƚŝŶŐ ŽĨ ůŽƚƚĞƌŝĞƐ͖ ĚŝƚŝŶŐ ŽĨ ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŚŽǁƐ
;ƚŚĞĂƚƌŝĐĂů ďŽŽŬŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐͿ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ƐŚŽǁ
ƐĐĞŶĞƌǇ͖ sŝĚĞŽƚĂƉŝŶŐ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ǀŝĚĞŽ ƚĂƉĞƐ͖
DŽƚŝŽŶƉŝĐƚƵƌĞƌĞŶƚĂů͖&ŝůŵƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖sŝĚĞŽƚĂƉĞ
ĞĚŝƚŝŶŐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŵŽǀŝĞ ƚŚĞĂƚƌĞ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͖
KƌĐŚĞƐƚƌĂ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ďĂůůƐ͖
ŝƐĐŽƚŚğƋƵĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŝĐŬĞƚƐ ĨŽƌ
ƐŚŽǁƐ͖ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ƐŚŽǁƐ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ
ůŝǀĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐĂƐŝŶŽ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
;ŐĂŵďůŝŶŐͿ͖ 'ĂŵĞƐ ŽĨĨĞƌĞĚ ŽŶͲůŝŶĞ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŵƵƐĞŵĞŶƚ ĂƌĐĂĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŵƵƐŝĐ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŵƵƐĞŵĞŶƚ ƉĂƌŬƐ͖
ŽŽůŽŐŝĐĂů ŐĂƌĚĞŶƐ͕ ŵƵƐŝĐͲŚĂůůƐ͖ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ďĞĂƵƚǇ ĐŽŶƚĞƐƚƐ͖ WŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͖ WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ͖ EĞǁƐ ƌĞƉŽƌƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ WĂƌƚǇ ƉůĂŶŶŝŶŐ
;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ǁĞďƐŝƚĞ ǁŚĞƌĞ ƵƐĞƌƐ
ĐĂŶƉŽƐƚƌĂƚŝŶŐƐ͕ƌĞǀŝĞǁƐĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐŽŶ
ĞǀĞŶƚƐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖
ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ƐĞŵŝŶĂƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ

 خدمات التدريب على, خدمات التعليم والتدريس: من اجل
, توفري املعلومات عن التعليم,) االكادمييات (تعليم,الوظائف

2017/11/7
العرشون
يتعلق ابلعمالء والعمل يف مراكز االتصال
املشرفني مبا
العددتدريب
 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,وابالخص عرب االنرتنت والشبكات الداخلية واخلارجية

 االرشاد املاين (االرشاد التعليمي,وترتيب ورش العمل التدريبية

, املساقات املعطاة ضمن الندوات, التدريب العملي,)والتدرييب

, تنظيم املعارض للغاايت الثقافية والتعليمية,مساقات املراسالت

 ترتيب وعقد الندوات,ترتيب املسابقات التعليمية او الرتفياية
 توفري التسايالت اخلاصة,واملؤمترات واحللقات واللقاءات

 نشر واعارة االعمال التعليمية,)ابملتاحف (تنظيم معارض
 انتاج وتقدمي,واالدبية واملوسيقية واالعمال املسموعة واملرئية

, أتجري االفالم للغاايت التعليمية,االفالم للغاايت التعليمية

خدمات التصوير الرقمي وخدمات املكتبات واملكتبات
 نشر, اعارة الكتب,التصويرية وخدمات النشر االلكرتوين

 توفري منشورات الكرتونية مباشرة اونالين (ليست,الكتب

 نشر, النشر االكرتوين املباشر اونالين للدورايت والكتب,)منزلة

 أتجري اطقم ومعدات,)النصوص (ابستثناء النصوص العامة
 الرتفيه, الرتفيه االذاعي, املعلومات الرتفياية,الراديو والتلفزيون

 االنشطة,) خدمات املخيمات (العطل) (ترفياية,التلفزيوين

 االنشطة, خدمات املرفيان, خدمات النماذج للفنانني,الثقافية
 خدمات املخيمات, تنظيم املسابقات الرايضية,الرايضية

, توفري التسايالت الرايضية, خدمات االندية الصحية,الرايضية
 أتجري املعدات الرايضية, أتجري مالعب التنس,التعليم الرايضي

, خدمات املتنزهات الرتفياية, خدمات الرتفيه,)(غري املركبات

 تنظيم العروض, 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, انتاج العروض وتقدمي االداء املباشر,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

,) تنظيم احلفالت (ترفيه, 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
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;ŐĂŵďůŝŶŐͿ͖ 'ĂŵĞƐ ŽĨĨĞƌĞĚ ŽŶͲůŝŶĞ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŵƵƐĞŵĞŶƚ ĂƌĐĂĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŵƵƐŝĐ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŵƵƐĞŵĞŶƚ ƉĂƌŬƐ͖
ŽŽůŽŐŝĐĂů ŐĂƌĚĞŶƐ͕ ŵƵƐŝĐͲŚĂůůƐ͖ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ďĞĂƵƚǇ ĐŽŶƚĞƐƚƐ͖ WŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͖ WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ͖ EĞǁƐ ƌĞƉŽƌƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ WĂƌƚǇ ƉůĂŶŶŝŶŐ
;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ǁĞďƐŝƚĞ ǁŚĞƌĞ ƵƐĞƌƐ
ĐĂŶƉŽƐƚƌĂƚŝŶŐƐ͕ƌĞǀŝĞǁƐĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐŽŶ
ĞǀĞŶƚƐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖
ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ƐĞŵŝŶĂƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ĂŶĚ ĨŽƌ
ĞŵƉůŽǇĞĞ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŝĂ Ă ĚĂƚĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬ;/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌ/ŶƚƌĂŶĞƚͿ

 خدمات التأليف, توفري خدمات عروض التسلية,كمبيوترات
 قاعات, حدائق احليواانت, املنتزهات الرتفياية,املوسيقي

 التقارير, التصوير الفوتوغرايف,مسابقات اجلمال
العرشونتنظيم
,العدداملوسيقى
2017/11/7
,) تنظيم احلفالت (ترفيه, 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
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ

ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽƚĞů
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚŽŶŵĞĚŝĂŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĂŶŝŶƚƌĂŶĞƚͿĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨs/WƵƐĞƌĐĂƌĚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
ƐĐŚĞŵĞƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂůŝƚǇĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖
WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞĂŶĚŚŽƚĞůƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

Date: 15/03/2017





30129 : العالمة التجارية رقم

 33 : يف الصنف

, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
 االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم,ادارة االعمال

الشؤون

ادارة

,واملطاعم

الفنادق

جمال

يف

االعمال

 7512/53/10 : التاريخ

العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات
,االعمال
االعمال واستشارات
معلومات
,الفندقية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨĨŽŽĚ , خدمات توفري الطعام والشراب, اخلدمات الفندقية: من اجل
ĂŶĚ ĚƌŝŶŬ͖ dĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ ,ŽƚĞůƐ͖
ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ƚĞĂ ƌŽŽŵƐ͕ ďĂƌƐ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĐůƵďƐͿ͖
dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ ƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ŚŽƚĞů ƌŽŽŵƐ ĨŽƌ
ƚƌĂǀĞůůĞƌƐ ĂŶĚ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ůŽĚŐŝŶŐƐ͖ dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĂŬŝŶŐƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚďŽŽŬŝŶŐƐ
ĨŽƌ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ ĂŶĚ ŵĞĂůƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽƚĞůƐ͕ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ƌĞŶƚĂů ĂŶĚ ŚŝƌŝŶŐ ŽĨ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ŵĞĞƚŝŶŐ ŚĂůůƐ͕ ƌŽŽŵƐ ĂŶĚ ƐƉĂĐĞƐ͖
ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ůŽĂŶ ĂŶĚ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ƌŽŽŵƐ͕ ŚĂůůƐ ĂŶĚ
ƐƉĂĐĞƐ ĨŽƌ ƐĞŵŝŶĂƌƐ͕ ďĂŶƋƵĞƚƐ͕ ĐŽĐŬƚĂŝůƐ ĂŶĚ
ƌĞĐĞƉƚŝŽŶƐ͖ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ;ŶŽŶͲďƵƐŝŶĞƐƐͿŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐ
ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

In the name of: GT LICENSING LUX
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





)االنرتنت والشبكات

شبكة كمبوترات عاملية ( مبا فيها

 خدمات الفنادق والكافيتريايت وغرف الشاي,االقامة املؤقتة
من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات
بوالء
املتعلقة
العمليات
وادارة
وتنظيم

وابالخ
املهمة

املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال
 ادارة وتنظيم االعمال خبصوص,ادارة اموارد البشرية

 وكاالت السفر ابالخص خدمة,)والبارات (ابستثناء االندية
واستشارات

للغري

املقدمة

اخلدمات

ونوعية

حقيقة

 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,وللمساحات
,االستقبال

وخدمات

والكوكتيالت

والعزائم

للندوات

 االستشارات (ليست لالعمال) يف جمال الفنادق واملطاعم
 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم

 لوكسيمبورغ2880- ال, رو غويالومي كرول5 : العنوان

 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ



 31507: العالمة التجارية رقم




 30197 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

 30 : يف الصنف

 7512/53/10 : التاريخ

 7102/13/09 : التاريخ

, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
 االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم,ادارة االعمال

ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ƵƐŝŶĞƐƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ  ادارة,ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ

: من اجل
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
ĨŝĞůĚ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ
 ادارة الشؤون,االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
 االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم,االعمال
العقارية وادارة االعمال ا لعقارية مبا فيها ادارة االعمال
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŶĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ االعمال يف
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽƚĞů
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات
ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
 ادارة الشؤون العقارية وادارة االعمال,جمال الفنادق واملطاعم
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚŽŶŵĞĚŝĂŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
, معلومات االعمال واستشارات االعمال,الفندقية
ŽĨ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞĂů
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
االعالمية مبا فيها عرب
جمالالوسائل
يف عرب كافة
االعمالاالعمال
ترويج
الفنادق
العقارية مبا فياا ادارة
/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĂŶŝŶƚƌĂŶĞƚͿĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞ
ĞƐƚĂƚĞ ĂĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ
ƌĞĂů ĞƐƚĂƚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ واجملمعات
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨs/WƵƐĞƌĐĂƌĚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ )شبكة كمبوترات عاملية ( مبا فيها االنرتنت والشبكات
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŶ
ŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
االعمال
,الفندقية
الفندقية والشقق واالقامات
معلوماتالشخصيات
وسائل توفري بطاقات
وابالخ من خالل
ƐĐŚĞŵĞƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕
ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ͕ ŚŽƚĞů
ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء
ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂůŝƚǇĂŶĚ
ĂŶĚ ŚŽƚĞů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ الوسائل
 ترويج االعمال عرب كافة,واستشارات االعمال
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ŽĨ Ăůů
خبصوص
االعمال
 ادارة,ادارة اموارد البشرية
WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞĂŶĚŚŽƚĞůƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
وتنظيممبا فياا
( عاملية
االعالمية مبا فياا عرب شبكة كمبوترات
ŬŝŶĚƐ ĂŶĚ ŽŶ ŵĞĚŝĂ ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶ
ŽĨ Ăůů ŬŝŶĚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŝĂ Ă االنرتنت
حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌ
 توفري,السفر
خاللجمال السفر
والشبكات) وابالخص مناالعمال يف
وسائلوختطيطتوفري
;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ͖ƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽبطاقات
ĂŶ ŝŶƚƌĂŶĞƚͿ ĂŶĚ ŝŶ ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖WƌŽũĞĐƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
,املعلومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار الفنادق
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚ
املتعلقة
وادارة وتنظيمالعمليات
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨĨƌĂŶĐŚŝƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
االستشارات يف جمال
الشخصيات املامة وتنظيمادارة االعمال
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽĨ s/W ƵƐĞƌ
ĐĂƌĚƐ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ بوالء,االمتيازات
^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ͕ŶĂŵĞůǇďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
االعمال
معلومات
,
)
التسويقي
(
والتواصل
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ التسويقالوالء والتدقيق يف جمال ادارة
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖KƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
املستالكني من خالل بطاقات
ŚŽƚĞůƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ƚĞĂƌŽŽŵƐ͕ďĂƌƐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ  دراسات املشاريع املتعلقة,والتقارير املتعلقة ابالمتيازات
ĐƵƐƚŽŵĞƌ ůŽǇĂůƚǇ ƐĐŚĞŵĞƐ͕
ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ
ĐůƵďƐͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
االستشارات
وتنظيم
االعمال
ادارة
,
ابلتسويق
KŶůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ  ادارة وتنظيم االعمال خبصوص حقيقة ونوعية,اموارد البشرية
ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
,واالرشادات ضمن اطار عمل شبكات االمتيازات
ƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
جمالاالعمال
االعمال فيهايفعمليات
ماحني االمتيازات مبا
السفر
خدماترات
اخلدمات املقدمة للغري واستشا
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
 ادراة عمليات الفنادق,والتصنيع واملساعدة االدارية
ƌĞŶĚĞƌĞĚ ƚŽ ŽƚŚĞƌƐ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ ƚŚĞ واسعار
الشاياجلوية
للرحالت
 توفري املعلومات,وختطيط السفر
والبارات (ذري
املقارنةريايت وذرف
واملطاعم والكافيت
ĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞ
ĂŶĚ ŚŽƚĞů ƌĂƚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ , ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات,الفنادق
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ  معلومات االعمال والتقارير,)التسويق والتواصل (التسويقي
ƌĞůĂƚŝŽŶ
ƚŽ
ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖
DĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ͖ƵƐŝŶĞƐƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  ادارة, دراسات املشاريع املتعلقة ابلتسويق,املتعلقة ابالمتيازات
ĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖WƌŽũĞĐƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶ
االعمال وتنظيم االستشارات واالرشادات ضمن اطار عمل
ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ĂŶĚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ  خدمات ماحني االمتيازات مبا فياا عمليات,شبكات االمتيازات
ƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨĨƌĂŶĐŚŝƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨĂ
ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ͕ ŶĂŵĞůǇ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů  ادراة عمليات الفنادق,االعمال والتصنيع واملساعدة االدارية
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ KƉĞƌĂƚŝŽŶ ,)واملطاعم والكافيتريايت وغرف الشاي والبارات (غري االندية
ŽĨ ŚŽƚĞůƐ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ƚĞĂ ƌŽŽŵƐ͕ ďĂƌƐ
;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĐůƵďƐͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐ  االعالانت املباشرة,االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم
ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ KŶůŝŶĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
 اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جمال الفنادق واملطاعم
ŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

In the name of: GT LICENSING LUX
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم
 لوكسيمبورغ2880- ال, رو غويالومي كرول5 : العنوان

 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 31083

 31503: العالمة التجارية رقم

In Class: 39

 39 : يف الصنف

Date: 15/03/2017

 7512/53/10 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ dƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐ ŽĨ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͖ , ارشاد وحراسة السفر, ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل
MarkŐƵŝĚĞ
No.: 31082
 30197 : العالمة التجارية رقم
dƌĂǀĞů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͖ Trade
dƌĂǀĞů
ĂŶĚ ĞƐĐŽƌƚƐ͖
خدمات السفر ووكاالت
In Class: 35
يف الصنف
^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽĨ ƚƌĂǀĞů ĂŶĚ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ مبا  فياا حجوزات السفر39 :السياحة
Date: 15/03/2017
 7102/13/09 : التاريخ
ŚŽůŝĚĂǇ ĂŶĚ ƚƌĂǀĞů ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ;ĞǆĐĞƉƚ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ  التنقل,)والعطل (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚďŽĂƌĚŝŶŐŚŽƵƐĞƐͿ͖ĂƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƵƐ
ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
 االرشاد واالستشارات يف ادارة,ادارة االعمال
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
,وتنظيمات
ابلقطار
 التنقل, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات,ابلسيارات
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖dƌĂŶƐƉŽƌƚďǇĂŝƌ͖ZĂŝůǁĂǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ŽĂƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
 ادارة الشؤون,االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ ƌŝǀŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ƌƌĂŶŐŝŶŐ
ŽĨ
ƚƌĂǀĞů͕
االعمال
ادارة
فيها
 االعمال ا,وادارة
 خدمات العقارية,التنقل ابلقوارب
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
,لعقارية مباالسفر والعطل
ترتيب
السياقة
ŚŽůŝĚĂǇƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽƚĞů
ŽĨ ĐƌƵŝƐĞƐ͕ ƚŽƵƌƐ ĂŶĚ
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ͖dŽƵƌŝƐƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ZĞŶƚĂůŽĨǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚ
,السياحة
,والرحالت
ترتيب الرحالت البحرية واجلوالت
ďƵƐŝŶĞƐƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚŽŶŵĞĚŝĂŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
,كاالت االعمال
االعمال وواستشارات
 معلومات,الفندقية
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕ ĂĞƌŽƉůĂŶĞƐ
ĂŶĚ ďŽĂƚƐ͖ ŽŽŬŝŶŐ ŽĨ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĂŶŝŶƚƌĂŶĞƚͿĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞ
حجز
والطائرات
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨs/WƵƐĞƌĐĂƌĚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
)والشبكات
االنرتنت,والقوارب
كمبوترات عاملية ( مبا فيها
أتجري املركبات والسيارات شبكة
ƐĞĂƚƐ ĨŽƌ ƚƌĂǀĞů͕ ƚƌĂǀĞů
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͖ Ăƌ ƉĂƌŬŝŶŐ͖ املقاعد
ŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
وابالخ من خالل وسائل
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƐĐŚĞŵĞƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕
ƚŽ ŚŽůŝĚĂǇƐ͕ ƚƌĂǀĞů͕ ƚŽƵƌŝƐŵ الشخصياتتوفري
,بطاقاترات
مواقفتوفريالسيا
 خدمات,للسفر وحجوزات السفر
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء
ĂŶĚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵĂƉƐ ĂŶĚ
ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂůŝƚǇĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
جمال
يف
والتدقيق
الوالء
بطاقات
خالل
من
املستهلكني
ŚŽůŝĚĂǇ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝĞƐ͖ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖
ĚǀŝƐŽƌǇ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ املعلومات املتعلقة ابلعطل والسفر والسياحة واملعلومات اجلغرافية
 ادارة وتنظيم االعمال خبصوص,ادارة اموارد البشرية
WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞĂŶĚŚŽƚĞůƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶ
Ăůů ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ االستشارية
للغري واستشارات
اخلدمات املقدمة
حقيقة ونوعية
اخلدمات
,الرحالت
مبا فياا اخلرائط وخطوط سري
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨŚŽůŝĚĂǇƐ


 توفري,االعمال يف جمال السفر وختطيط السفر
;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ͖ƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ


ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖WƌŽũĞĐƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨĨƌĂŶĐŚŝƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ͕ŶĂŵĞůǇďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖KƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
ŚŽƚĞůƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ƚĞĂƌŽŽŵƐ͕ďĂƌƐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĐůƵďƐͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
KŶůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

In the name of: GT LICENSING;LUX
19
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ





  ترتيب العطل,واالرشادية املتعلقة ابخلدمات املكورة

,املعلومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار الفنادق
,ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات
 معلومات االعمال,)التسويق والتواصل ( التسويقي

 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم

 دراسات املشاريع املتعلقة,والتقارير املتعلقة ابالمتيازات

وتنظيم االستشارات
االعمال
,ابلتسويق
لوكسيمبورغ
2880
-ادارة ال
,كرول
 رو غويالومي5 : العنوان
,واالرشادات ضمن اطار عمل شبكات االمتيازات
خدمات ماحني االمتيازات مبا فيها عمليات االعمال
 ادراة عمليات الفنادق,والتصنيع واملساعدة االدارية

 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


واملطاعم والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات (ذري
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Trade Mark No.: 31084

 31503: العالمة التجارية رقم

In Class: 41

 31 : يف الصنف

Date: 15/03/2017
 7512/53/10 : التاريخ
Mark No.:
31082 ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
 30197 : العالمة التجارية رقم
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ Trade
dĞĂĐŚŝŶŐ
ĂŶĚ
  خدمات التدريب على,39
والتدريس
 خدمات التعليم: من اجل
In Class: 35
: يف الصنف






ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ :Žď ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĐĂĚĞŵŝĞƐ
Date: 15/03/2017
 7102/13
/09 : التاريخ
املعلومات عن
توفري
,) االكادمييات (تعليم,الوظائف
;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶͿ͖ ĚƵĐĂƚŝŽŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ ,التعليم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂĚǀŝƐŽƌƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ
ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ŝŶ االتصال
واالستشاراتريفاكز
والعمل يف م
ابلعمالء
ادارة وتنظيم
 االرشاد,االعمال
تدريب املشرفني مبا يتعلق ادارة
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
ĐŽŶƚĂĐƚĐĞŶƚƌĞƐďǇƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ĞͲŵĂŝůŽƌĨĂǆ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ
 ادارة الشؤون,االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
تدريب
وابلفاكس
طواقمادارة االعمال
لعقارية مبا فيها
االعمال ا,وادارة
ابهلاتف وابلربيد االلكرتوين العقارية
ŽĨ ŚŽƚĞů ƐƚĂĨĨ ƌĞůĂƚŝŶŐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ƚŽ ŚŽƚĞů ďŽŽŬŝŶŐƐ͕ ĚĂƚĂďĂƐĞ الفنادق مبا
ŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽƚĞů
واالقامات
والشقق
الفندقية
واجملمعات
الفنادق
جمال
يف
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŚŽƚĞů
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ dƌĂŝŶŝŶŐ ŝŶ الفنادق وادارة قواعد البياانت وادارة
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
يتعلق يف حجوزات
ďƵƐŝŶĞƐƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚŽŶŵĞĚŝĂŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
, معلومات االعمال واستشارات االعمال,الفندقية
ŚŽƚĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŝŶƌĞŵŽƚĞďŽŽŬŝŶŐƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
ات مبا فيها
االعالمية
الفنادقكافة الوسائل
ترويج االعمال عرب
واحلجوز
 التدريب على ادارة,الفنادق
/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĂŶŝŶƚƌĂŶĞƚͿĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞعنعرب بعد
ǀŝĂ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ĞǆƚƌĂŶĞƚ
ĂŶĚ ŝŶƚƌĂŶĞƚ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨs/WƵƐĞƌĐĂƌĚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
)شبكة كمبوترات عاملية ( مبا فيها االنرتنت والشبكات
ŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
ƌƌĂŶŐŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ
ŽĨ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͖ الشخصياتعقد
,واخلارجية
وابالخص عرب االنرتنت
الداخليةفري بطاقات
والشبكات خالل وسائل تو
وابالخ من
ƐĐŚĞŵĞƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕
املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء
sŽĐĂƚŝŽŶĂů ŐƵŝĚĂŶĐĞĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ
ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂůŝƚǇĂŶĚ
التعليمي
االرشاد
االرشادخاللاملاين
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
والتدقيق يف جمال
بطاقات(الوالء
املستهلكني من,وترتيب ورش العمل التدريبية
ĂĚǀŝĐĞͿ͖WƌĂĐƚŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ;ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶͿ͖ŽƵƌƐĞƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖
 ادارة وتنظيم االعمال خبصوص,ادارة اموارد البشرية
WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞĂŶĚŚŽƚĞůƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
ŐŝǀĞŶĂƐƉĂƌƚŽĨƐĞŵŝŶĂƌƐ͖ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞĐŽƵƌƐĞƐ͕ , املساقات املعطاة ضمن الندوات, التدريب العملي,)والتدرييب
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶ
حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ
ĨŽƌ ĐƵůƚƵƌĂů Žƌ
 توفري,االعمال يف جمال السفر وختطيط السفر

, تنظيم املعارض للغاايت الثقافية والتعليمية,مساقات املراسالت

;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ͖ƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ

;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶͿ͖ ĚƵĐĂƚŝŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀŝƐŽƌƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ŝŶ
ĐŽŶƚĂĐƚĐĞŶƚƌĞƐďǇƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ĞͲŵĂŝůŽƌĨĂǆ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ
41ŽĨ ŚŽƚĞů ƐƚĂĨĨ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽƚĞů ďŽŽŬŝŶŐƐ͕ ĚĂƚĂďĂƐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŚŽƚĞů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ dƌĂŝŶŝŶŐ ŝŶ
ŚŽƚĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŝŶƌĞŵŽƚĞďŽŽŬŝŶŐƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ǀŝĂ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ĞǆƚƌĂŶĞƚ ĂŶĚ ŝŶƚƌĂŶĞƚ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ƌƌĂŶŐŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ŽĨ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͖
sŽĐĂƚŝŽŶĂů ŐƵŝĚĂŶĐĞ ;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĂĚǀŝĐĞͿ͖WƌĂĐƚŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ;ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶͿ͖ŽƵƌƐĞƐ
ŐŝǀĞŶĂƐƉĂƌƚŽĨƐĞŵŝŶĂƌƐ͖ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞĐŽƵƌƐĞƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĐƵůƚƵƌĂů Žƌ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
ĨŽƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ Žƌ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ĂŶĚ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĐŽůůŽƋƵŝƵŵƐ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ĐŽŶŐƌĞƐƐĞƐ
ĂŶĚ ƐĞŵŝŶĂƌƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŵƵƐĞƵŵ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
;ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐͿ͕ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚůĞŶĚŝŶŐ
ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐ͕ ůŝƚĞƌĂƌǇ͕ ŵƵƐŝĐĂů Žƌ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ǁŽƌŬƐ͖ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĨŝůŵƐ ĨŽƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ĨŝůŵƐ ĨŽƌ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ŝŐŝƚĂů ŝŵĂŐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ůŝďƌĂƌǇ ĂŶĚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ůŝďƌĂƌǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞƐŬƚŽƉ ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ͖ ŽŽŬ ůĞŶĚŝŶŐ͖
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ďŽŽŬƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽŶůŝŶĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ ;ŶŽƚ ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞͿ͖ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŽŶůŝŶĞ
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉĞƌŝŽĚŝĐĂůƐĂŶĚďŽŽŬƐ͖WƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƚĞǆƚƐ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ƚĞǆƚƐͿ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ƌĂĚŝŽ
ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƐĞƚƐ͕ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ZĂĚŝŽ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ dĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖
ĂŵƉ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
;ŚŽůŝĚĂǇͲͿ
;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͖ ƵůƚƵƌĂů ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ DŽĚĞůůŝŶŐ ĨŽƌ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ŶƚĞƌƚĂŝŶĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ^ƉŽƌƚŝŶŐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ͖ ^ƉŽƌƚ ĐĂŵƉ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ,ĞĂůƚŚ ĐůƵď ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐƉŽƌƚƐ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͖ WŚǇƐŝĐĂů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ƚĞŶŶŝƐ
ĐŽƵƌƚƐ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ;ĞǆĐĞƉƚ
ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ >ĞŝƐƵƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŵƵƐĞŵĞŶƚ ƉĂƌŬƐ͖
KƉĞƌĂƚŝŶŐ ŽĨ ůŽƚƚĞƌŝĞƐ͖ ĚŝƚŝŶŐ ŽĨ ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŚŽǁƐ
;ƚŚĞĂƚƌŝĐĂů ďŽŽŬŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐͿ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ƐŚŽǁ
ƐĐĞŶĞƌǇ͖ sŝĚĞŽƚĂƉŝŶŐ͖ ZĞŶƚĂů ŽĨ ǀŝĚĞŽ ƚĂƉĞƐ͖
DŽƚŝŽŶƉŝĐƚƵƌĞƌĞŶƚĂů͖&ŝůŵƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖sŝĚĞŽƚĂƉĞ
ĞĚŝƚŝŶŐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŵŽǀŝĞ ƚŚĞĂƚƌĞ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͖
KƌĐŚĞƐƚƌĂ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ďĂůůƐ͖
ŝƐĐŽƚŚğƋƵĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŝĐŬĞƚƐ ĨŽƌ
ƐŚŽǁƐ͖ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ƐŚŽǁƐ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ
ůŝǀĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐĂƐŝŶŽ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
;ŐĂŵďůŝŶŐͿ͖ 'ĂŵĞƐ ŽĨĨĞƌĞĚ ŽŶͲůŝŶĞ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŵƵƐĞŵĞŶƚ ĂƌĐĂĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŵƵƐŝĐ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŵƵƐĞŵĞŶƚ ƉĂƌŬƐ͖
ŽŽůŽŐŝĐĂů ŐĂƌĚĞŶƐ͕ ŵƵƐŝĐͲŚĂůůƐ͖ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ďĞĂƵƚǇ ĐŽŶƚĞƐƚƐ͖ WŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͖ WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ͖ EĞǁƐ ƌĞƉŽƌƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ WĂƌƚǇ ƉůĂŶŶŝŶŐ
;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ǁĞďƐŝƚĞ ǁŚĞƌĞ ƵƐĞƌƐ
ĐĂŶƉŽƐƚƌĂƚŝŶŐƐ͕ƌĞǀŝĞǁƐĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐŽŶ
ĞǀĞŶƚƐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖
ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ƐĞŵŝŶĂƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ĂŶĚ ĨŽƌ

, توفري املعلومات عن التعليم,) االكادمييات (تعليم,الوظائف
تدريب املشرفني مبا يتعلق ابلعمالء والعمل يف مراكز االتصال

 تدريب طواقم الفنادق مبا,االلكرتوين وابلفاكس
العرشونربيد
ابهلاتف وابل
2017/11/7
العدد
يتعلق يف حجوزات الفنادق وادارة قواعد البياانت وادارة

 التدريب على ادارة الفنادق واحلجوزات عن بعد,الفنادق
 عقد,وابالخص عرب االنرتنت والشبكات الداخلية واخلارجية

 االرشاد املاين (االرشاد التعليمي,وترتيب ورش العمل التدريبية

, املساقات املعطاة ضمن الندوات, التدريب العملي,)والتدرييب
, تنظيم املعارض للغاايت الثقافية والتعليمية,مساقات املراسالت
 ترتيب وعقد الندوات,ترتيب املسابقات التعليمية او الرتفياية

 توفري التسايالت اخلاصة,واملؤمترات واحللقات واللقاءات

 نشر واعارة االعمال التعليمية,)ابملتاحف (تنظيم معارض
 انتاج وتقدمي,واالدبية واملوسيقية واالعمال املسموعة واملرئية

, أتجري االفالم للغاايت التعليمية,االفالم للغاايت التعليمية
خدمات التصوير الرقمي وخدمات املكتبات واملكتبات
 نشر, اعارة الكتب,التصويرية وخدمات النشر االلكرتوين

 توفري منشورات الكرتونية مباشرة اونالين (ليست,الكتب

 نشر, النشر االكرتوين املباشر اونالين للدورايت والكتب,)منزلة
 أتجري اطقم ومعدات,)النصوص (ابستثناء النصوص العامة
 الرتفيه, الرتفيه االذاعي, املعلومات الرتفياية,الراديو والتلفزيون

 االنشطة,) خدمات املخيمات (العطل) (ترفياية,التلفزيوين
 االنشطة, خدمات املرفيان, خدمات النماذج للفنانني,الثقافية
 خدمات املخيمات, تنظيم املسابقات الرايضية,الرايضية
, توفري التسايالت الرايضية, خدمات االندية الصحية,الرايضية
 أتجري املعدات الرايضية, أتجري مالعب التنس,التعليم الرايضي

, خدمات املتنزهات الرتفياية, خدمات الرتفيه,)(غري املركبات
 تنظيم العروض, 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, انتاج العروض وتقدمي االداء املباشر,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

,) تنظيم احلفالت (ترفيه, 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

ŵƵƐŝĐ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŵƵƐĞŵĞŶƚ ƉĂƌŬƐ͖
ŽŽůŽŐŝĐĂů ŐĂƌĚĞŶƐ͕ ŵƵƐŝĐͲŚĂůůƐ͖ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ďĞĂƵƚǇ ĐŽŶƚĞƐƚƐ͖ WŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͖ WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
42 ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ͖ EĞǁƐ ƌĞƉŽƌƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ WĂƌƚǇ ƉůĂŶŶŝŶŐ
;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ǁĞďƐŝƚĞ ǁŚĞƌĞ ƵƐĞƌƐ
ĐĂŶƉŽƐƚƌĂƚŝŶŐƐ͕ƌĞǀŝĞǁƐĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐŽŶ
ĞǀĞŶƚƐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖
ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ƐĞŵŝŶĂƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ĂŶĚ ĨŽƌ
ĞŵƉůŽǇĞĞ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŝĂ Ă ĚĂƚĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬ;/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌ/ŶƚƌĂŶĞƚͿ
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 خدمات التأليف, توفري خدمات عروض التسلية,كمبيوترات
 قاعات, حدائق احليواانت, املنتزهات الرتفياية,املوسيقي

2017/11/7 العدد العرشون

 التقارير, التصوير الفوتوغرايف, تنظيم مسابقات اجلمال,املوسيقى

,) تنظيم احلفالت (ترفيه, 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

 )شبكات االتصال املعلومايت (االنرتنت والشبكات

 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم
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ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽƚĞů
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚŽŶŵĞĚŝĂŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĂŶŝŶƚƌĂŶĞƚͿĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨs/WƵƐĞƌĐĂƌĚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
ƐĐŚĞŵĞƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂůŝƚǇĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖
WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞĂŶĚŚŽƚĞůƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ͖ƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖WƌŽũĞĐƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨĨƌĂŶĐŚŝƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ͕ŶĂŵĞůǇďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖KƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
ŚŽƚĞůƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ƚĞĂƌŽŽŵƐ͕ďĂƌƐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĐůƵďƐͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
KŶůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
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 7512/53/10 : التاريخ

, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
 االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم,ادارة االعمال

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ ,ŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨĨŽŽĚ ,الشؤوناب
الطعامادارةوالشر
خدمات
, اخلدمات الفندقية: من اجل
,توفري واملطاعم
جمال الفنادق
االعمال يف
ĂŶĚ ĚƌŝŶŬ͖ dĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ ,ŽƚĞůƐ͖
ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ƚĞĂ ƌŽŽŵƐ͕ ďĂƌƐ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĐůƵďƐͿ͖
dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ ƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ŚŽƚĞů ƌŽŽŵƐ ĨŽƌ
ƚƌĂǀĞůůĞƌƐ ĂŶĚ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ůŽĚŐŝŶŐƐ͖ dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĂŬŝŶŐƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚďŽŽŬŝŶŐƐ
ĨŽƌ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ ĂŶĚ ŵĞĂůƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽƚĞůƐ͕ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ƌĞŶƚĂů ĂŶĚ ŚŝƌŝŶŐ ŽĨ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ŵĞĞƚŝŶŐ ŚĂůůƐ͕ ƌŽŽŵƐ ĂŶĚ ƐƉĂĐĞƐ͖
ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ůŽĂŶ ĂŶĚ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ƌŽŽŵƐ͕ ŚĂůůƐ ĂŶĚ
ƐƉĂĐĞƐ ĨŽƌ ƐĞŵŝŶĂƌƐ͕ ďĂŶƋƵĞƚƐ͕ ĐŽĐŬƚĂŝůƐ ĂŶĚ
ƌĞĐĞƉƚŝŽŶƐ͖ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ;ŶŽŶͲďƵƐŝŶĞƐƐͿŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐ
ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

In the name of: GT LICENSING LUX
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





العقارية وادارة االعمال ا لعقارية مبا فيها ادارة االعمال
الشاي
 خدمات الفنادق والكافيتريايت وغرف,االقامة املؤقتة
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات

,االعمال
السفر واستشارات
معلومات االعمال
,الفندقية
خدمة
ابالخص
كاالت
 و,)والبارات (ابستثناء االندية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب

كاالت
خدمات و
والسكن
)والشبكات
فيها االنرتنت,املؤقتمبا
( كمبوترات عاملية
غرف الفنادق للمسافرين شبكة
من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات

وابالخ

 بوالءتوفري,والوجبات
السفر ابالخص عمل احلجوزات للمطاعم
املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة

املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال
احلجز
,املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم
 ادارة وتنظيم االعمال خبصوص,ادارة اموارد البشرية

االجتماعاتواستشارات
اخلدمات املقدمة للغري
حقيقة ونوعية
وللغرف
وقاعات
والتأجري والتوظيف للمؤمترات
 توفري,االعمال يف جمال السفر وختطيط السفر

واملساحات
الغرف
 حجز وأتجري,وللمساحات
,والقاعات واسعار الفنادق
املقارنة للرحالت اجلوية
املعلومات
,ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات

,االستقبال
والكوكتيالت وخدمات
 معلومات االعمال,)التسويق والتواصل ( التسويقي

والعزائم

للندوات

 االستشارات (ليست لالعمال) يف جمال الفنادق واملطاعم

 دراسات املشاريع املتعلقة,والتقارير املتعلقة ابالمتيازات

 ادارة االعمال وتنظيم االستشارات,ابلتسويق
,واالرشادات ضمن اطار عمل شبكات االمتيازات

 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم

خدمات ماحني االمتيازات مبا فيها عمليات االعمال
 ادراة عمليات الفنادق,والتصنيع واملساعدة االدارية

لوكسيمبورغ
2880
والكافيتريال
,واملطاعمكرول
 رو غويالومي5 : العنوان
الشاي والبارات (ذري
وذرف-ايت

 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



;ŶŽŶͲ ďƵƐŝŶĞ ƐƐͿŝŶƚŚĞ ĨŝĞůĚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐ 
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LICENSING

وقاعات

للمؤمترات

وأتجري

حجز



LUX s arl

:

55








والتأجري

وللغرف

احلجز

االجتماعات

( ليست لالعمال) يف جمال الفنادق واملطاعم
اليسانسينغ
يت
جي
:
أبسم
ال

ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕> ͲϭϴϴϮ>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

والتوظيف

,وللمساحات

ائم
والعز
للندوات
واملساحات
والقاعات
ف
الغر
االستشارات
,االستقبال
وخدمات
كتيالت
والكو

,يوووريل

غ

ار

كس اس ايه
لو

2017/11/7 العدد العرشون

غووونيح يم

م ن

ي

5

لنيس

:

ا
العنووون

1222- ال
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عنوان
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Trade Mark No.: 31086

Trade Mark No.: 31086
In Class : 35
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 31501: العالمة التجارية رقم





39 : يف الصنف
7102 /13 /09 : التاريخ

 30 : يف الصنف

 7512/53/10 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ  ادارة, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
ŽĨ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞĂů ĞƐƚĂƚĞ ĂĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ
ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ŚŽƚĞů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ŽĨ Ăůů ŬŝŶĚƐ ĂŶĚ ŽŶ ŵĞĚŝĂ ŽĨ Ăůů ŬŝŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŝĂ Ă ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ Žƌ ĂŶ ŝŶƚƌĂŶĞƚͿ ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ
ŵĞĂŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽĨ s/W ƵƐĞƌ ĐĂƌĚƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ĐƵƐƚŽŵĞƌ ůŽǇĂůƚǇ ƐĐŚĞŵĞƐ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ůŽǇĂůƚǇ ĐĂƌĚƐ͕ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ŽĨ
ĂƵĚŝƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ƵƐŝŶĞƐƐ Žƌ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞŶĚĞƌĞĚ ƚŽ ŽƚŚĞƌƐ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞů
ƉůĂŶŶŝŶŐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŝƌĨĂƌĞ ĂŶĚ ŚŽƚĞů ƌĂƚĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖
DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ͖ƵƐŝŶĞƐƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖
WƌŽũĞĐƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽĨ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ͕ ŶĂŵĞůǇ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ KƉĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ƚĞĂ ƌŽŽŵƐ͕ ďĂƌƐ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĐůƵďƐͿ͘
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
KŶůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ

ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

In the name of: GT LICENSING LUX
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









30196 : ية رقم
العالمة التجار

 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

 ترويج االعمال عرب كافة الوسائل,واستشارات االعمال

االعالمية مبا فياا عرب شبكة كمبوترات عاملية (مبا فياا

االنرتنت والشبكات) وابالخص من خالل وسائل توفري
بطاقات الشخصيات املامة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة
بوالء املستالكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال

 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,) التسويق والتواصل (التسويقي,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,واملساعدة االدارية
,)والكافيتريايت وغرف الشاي والبارات (غري االندية

 االعالانت املباشرة,االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم
 اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جمال الفنادق واملطاعم

 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم

2880- ال, رو غووووووووووووويالومي كوووووووووووورول5 : العنووووووووووووان

لوكسيمبورغ

 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





ůŽĚŐŝŶŐƐ͖dƌĂǀĞ ůĂŐĞŶĐǇƐĞ ƌǀŝĐĞ Ɛ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĂŬŝŶŐ
ƌĞ ƐĞ ƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚďŽŽŬŝŶŐƐĨŽƌƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚŵĞ ĂůƐ͖
WƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŚŽƚĞ ůƐ͕ƚĞ ŵƉŽƌĂƌǇ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ZĞ ƐĞ ƌǀĂƚŝŽŶ͕ƌĞ ŶƚĂůĂŶĚ
ŚŝƌŝŶŐŽĨĐŽŶĨĞ ƌĞ ŶĐĞ ĂŶĚŵĞ Ğ ƚŝŶŐŚĂůůƐ͕ƌŽŽŵƐĂŶĚƐƉĂĐĞ Ɛ͖
ZĞ ƐĞ ƌǀĂƚŝŽŶ͕ůŽĂŶĂŶĚƌĞ ŶƚĂůŽĨƌŽŽŵƐ͕ŚĂůůƐĂŶĚƐƉĂĐĞ ƐĨŽƌ
ƐĞ ŵŝŶĂƌƐ͕ďĂŶƋƵĞ ƚƐ͕ĐŽĐŬƚĂŝůƐĂŶĚƌĞ ĐĞƉƚŝŽŶƐ͖ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
;ŶŽŶͲ ďƵƐŝŶĞ ƐƐͿŝŶƚŚĞ ĨŝĞůĚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐ 

(ابستثناء

الفنادق

,واملطاعم
وقاعات
وأتجري
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والبارات

ف
ذر

خدمة

الشاي

وذرف

ابالخ

السفر

ايت
والكافيتري

كاالت
و

,)االندية

السفر
كاالت
 خدمات و,للمسافرين والسكن املؤقت
توفري
,والوجبات
للمطاعم
احلجوزات
عمل
ابالخ
املؤقتة
ابلفنادق واالقامة
للمؤمترات
والتوظيف

حجز

,وللمساحات

املعلومات املتعلقة
والتأجري
احلجز

وللغرف



االجتماعات

ائم
والعز
للندوات
واملساحات
والقاعات
ف
الغر
االستشارات
,االستقبال
وخدمات
كتيالت
والكو

In the

name of: GT

LICENSING

; 77 Ϳ



LUX s arl

( ليست لالعمال) يف جمال الفنادق واملطاعم
اليسانسينغ
يت
جي
:
أبسم
ال

ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕> ͲϭϴϴϮ>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

56

:






2017/11/7 العدد العرشون

,يوووريل

غووونيح يم
غ

م ن

ي

ار

5

لنيس

كس اس ايه
لو

:

ا
العنووون

1222- ال

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ







; 70 Ϳ





Trade Mark No.: 31086



In Class : 35
Date : 15/03/2017

Trade Mark No.: 31087



/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ dƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐ ŽĨ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͖
dƌĂǀĞů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͖ dƌĂǀĞů ŐƵŝĚĞ ĂŶĚ ĞƐĐŽƌƚƐ͖
^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽĨ ƚƌĂǀĞů ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ
ŚŽůŝĚĂǇ ĂŶĚ ƚƌĂǀĞů ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ;ĞǆĐĞƉƚ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚďŽĂƌĚŝŶŐŚŽƵƐĞƐͿ͖ĂƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƵƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖dƌĂŶƐƉŽƌƚďǇĂŝƌ͖ZĂŝůǁĂǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ŽĂƚ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ ƌŝǀŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ƚƌĂǀĞů͕
ŚŽůŝĚĂǇƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ĐƌƵŝƐĞƐ͕ ƚŽƵƌƐ ĂŶĚ
ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ͖dŽƵƌŝƐƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ZĞŶƚĂůŽĨǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚ
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕ ĂĞƌŽƉůĂŶĞƐ ĂŶĚ ďŽĂƚƐ͖ ŽŽŬŝŶŐ ŽĨ
ƐĞĂƚƐ ĨŽƌ ƚƌĂǀĞů͕ ƚƌĂǀĞů ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͖ Ăƌ ƉĂƌŬŝŶŐ͖
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽůŝĚĂǇƐ͕ ƚƌĂǀĞů͕ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĂŶĚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵĂƉƐ ĂŶĚ
ŚŽůŝĚĂǇ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝĞƐ͖ ĚǀŝƐŽƌǇ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ Ăůů ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨŚŽůŝĚĂǇƐ
In the name of: GT LICENSING LUX
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
>hyDKhZ'
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 7512/53/10 : التاريخ

, ارشاد وحراسة السفر, ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل
خدمات السفر ووكاالت السياحة مبا فياا حجوزات السفر

 التنقل,)والعطل (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة
, التنقل ابلقطارات, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات,ابلسيارات

, ترتيب السفر والعطل, 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,مبا فياا اخلرائط وخطوط سري الرحالت
  ترتيب العطل,واالرشادية املتعلقة ابخلدمات املكورة

 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم

ƌŽŽŵƐ͕ďĂƌƐ;ŽƚŚĞ ƌƚŚĂŶĐůƵďƐͿ͖dƌĂǀĞ ůĂŐĞ ŶĐŝĞ Ɛ͕ŶĂŵĞ ůǇ
ƌĞ ƐĞ ƌǀŝŶŐŚŽƚĞ ůƌŽŽŵƐĨŽƌƚƌĂǀĞ ůůĞ ƌƐĂŶĚƚĞ ŵƉŽƌĂƌǇ
ůŽĚŐŝŶŐƐ͖dƌĂǀĞ ůĂŐĞŶĐǇƐĞ ƌǀŝĐĞ Ɛ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĂŬŝŶŐ
ƌĞ ƐĞ ƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚďŽŽŬŝŶŐƐĨŽƌƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚŵĞ ĂůƐ͖
WƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŚŽƚĞ ůƐ͕ƚĞ ŵƉŽƌĂƌǇ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ZĞ ƐĞ ƌǀĂƚŝŽŶ͕ƌĞ ŶƚĂůĂŶĚ
ŚŝƌŝŶŐŽĨĐŽŶĨĞ ƌĞ ŶĐĞ ĂŶĚŵĞ Ğ ƚŝŶŐŚĂůůƐ͕ƌŽŽŵƐĂŶĚƐƉĂĐĞ Ɛ͖
ZĞ ƐĞ ƌǀĂƚŝŽŶ͕ůŽĂŶĂŶĚƌĞ ŶƚĂůŽĨƌŽŽŵƐ͕ŚĂůůƐĂŶĚƐƉĂĐĞ ƐĨŽƌ
ƐĞ ŵŝŶĂƌƐ͕ďĂŶƋƵĞ ƚƐ͕ĐŽĐŬƚĂŝůƐĂŶĚƌĞ ĐĞƉƚŝŽŶƐ͖ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
;ŶŽŶͲ ďƵƐŝŶĞ ƐƐͿŝŶƚŚĞ ĨŝĞůĚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐ 

LICENSING

الفنادق
(ابستثناء

خدمات
والبارات

الفنادق

ف
ذر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

,واملطاعم
وقاعات
وأتجري





ابالخ

املؤقتة
ابلفنادق واالقامة
للمؤمترات
والتوظيف

حجز

,وللمساحات

LUX s arl



In Class: 43

املعلومات املتعلقة
والتأجري
احلجز

وللغرف

االجتماعات

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ /

ال

57

,يوووريل

غووونيح يم
غ

م ن

ي

ار

5

لنيس

كس اس ايه
لو

:

ا
العنووون

1222- ال

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ




; 70 Ϳ





Trade Mark No.: 31088

,)االندية

( ليست لالعمال) يف جمال الفنادق واملطاعم
اليسانسينغ
يت
جي
:
أبسم



In Class : 35
Date : 15/03/2017

كاالت
و

 '/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ


Trade Mark No.: 31086

االقامة
,والشراب
وذرف
ايت
والكافيتري

السفر

ائم
والعز
للندوات
واملساحات
والقاعات
ف
الغر
االستشارات
,االستقبال
وخدمات
كتيالت
والكو

:




خدمة

السفر
كاالت
 خدمات و,للمسافرين والسكن املؤقت
توفري
,والوجبات
للمطاعم
احلجوزات
عمل
ابالخ





,املؤقتة
الشاي

 لوكسيمبورغ2880- ال, رو غويالومي كرول5 : العنوان

ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕> ͲϭϴϴϮ>hyDKhZ'



7102 /13 /09 : التاريخ

 39 : يف الصنف

Date: 15/03/2017

name of: GT





 31502: العالمة التجارية رقم

In Class: 39

In the



30196 : ية رقم
العالمة التجار


39 : يف الصنف

; 73 Ϳ

Date: 15/03/2017






يف




30196 : ية رقم
العالمة التجار


39 : الصنف
7102 /13 /09 : التاريخ

 31500: العالمة التجارية رقم


 33 : يف الصنف

 7512/53/10 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨĨŽŽĚ , خدمات توفري الطعام والشراب, اخلدمات الفندقية: من اجل
ĂŶĚ ĚƌŝŶŬ͖ dĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ ,ŽƚĞůƐ͖
ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ƚĞĂ ƌŽŽŵƐ͕ ďĂƌƐ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĐůƵďƐͿ͖
dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ ƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ŚŽƚĞů ƌŽŽŵƐ ĨŽƌ
ƚƌĂǀĞůůĞƌƐ ĂŶĚ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ůŽĚŐŝŶŐƐ͖ dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĂŬŝŶŐƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚďŽŽŬŝŶŐƐ
ĨŽƌ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ ĂŶĚ ŵĞĂůƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

 خدمات الفنادق والكافيتريايت وغرف الشاي,االقامة املؤقتة

 وكاالت السفر ابالخص خدمة,)والبارات (ابستثناء االندية

 خدمات وكاالت,غرف الفنادق للمسافرين والسكن املؤقت
 توفري,السفر ابالخص عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات

 احلجز,املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم

Trade Mark No.: 31088

 31500: العالمة التجارية رقم

In Class: 43

 33 : يف الصنف

45Date: 15/03/2017

 7512
/53/10
: التاريخ
2017/11/7
العرشون
العدد

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ ,ŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨĨŽŽĚ , خدمات توفري الطعام والشراب, اخلدمات الفندقية: من اجل
ĂŶĚ ĚƌŝŶŬ͖ dĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ ,ŽƚĞůƐ͖
ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ƚĞĂ ƌŽŽŵƐ͕ ďĂƌƐ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĐůƵďƐͿ͖
dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ ƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ŚŽƚĞů ƌŽŽŵƐ ĨŽƌ
ƚƌĂǀĞůůĞƌƐ ĂŶĚ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ůŽĚŐŝŶŐƐ͖ dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĂŬŝŶŐƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚďŽŽŬŝŶŐƐ
ĨŽƌ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ ĂŶĚ ŵĞĂůƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽƚĞůƐ͕ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ƌĞŶƚĂů ĂŶĚ ŚŝƌŝŶŐ ŽĨ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ŵĞĞƚŝŶŐ ŚĂůůƐ͕ ƌŽŽŵƐ ĂŶĚ ƐƉĂĐĞƐ͖
ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ůŽĂŶ ĂŶĚ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ƌŽŽŵƐ͕ ŚĂůůƐ ĂŶĚ
ƐƉĂĐĞƐ ĨŽƌ ƐĞŵŝŶĂƌƐ͕ ďĂŶƋƵĞƚƐ͕ ĐŽĐŬƚĂŝůƐ ĂŶĚ
ƌĞĐĞƉƚŝŽŶƐ͖ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ;ŶŽŶͲďƵƐŝŶĞƐƐͿŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐ
ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

In the name of: GT LICENSING LUX
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
>hyDKhZ'
; 73
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


 خدمات الفنادق والكافيتريايت وغرف الشاي,االقامة املؤقتة

 وكاالت السفر ابالخص خدمة,)والبارات (ابستثناء االندية
 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,وللمساحات
,االستقبال

للندوات



 لوكسيمبورغ2880- ال, رو غويالومي كرول5 : العنوان

Ϳ

 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ







; 7158
Ϳ



والعزائم

 جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال: أبسم





والكوكتيالت

 االستشارات (ليست لالعمال) يف جمال الفنادق واملطاعم





وخدمات











Trade Mark No.: 31089





 30195 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

Trade Mark No.: 31089
In Class: 35

 31509: العالمة التجارية رقم

In Class: 35

Date: 15/03/2017

Date: 15/03/2017

ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨŚŽƚĞůƐ͕ŚŽƚĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽƚĞů
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚŽŶŵĞĚŝĂŽĨĂůůŬŝŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĂŶŝŶƚƌĂŶĞƚͿĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨs/WƵƐĞƌĐĂƌĚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
ƐĐŚĞŵĞƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďǇŵĞĂŶƐŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĂůŝƚǇĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖
WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞĂŶĚŚŽƚĞůƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ͖ƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖WƌŽũĞĐƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨĨƌĂŶĐŚŝƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ͕ŶĂŵĞůǇďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖KƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
ŚŽƚĞůƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ƚĞĂƌŽŽŵƐ͕ďĂƌƐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ

 7102/13/09 : التاريخ

, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل
 االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم,ادارة االعمال

 30 : يف الصنف

 7512/53/10 : التاريخ

 ادارة الشؤون,االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم
العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ  ادارة,ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم
ĨŝĞůĚ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ
ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞĂů
ĞƐƚĂƚĞ ĂĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ ƌĞĂů ĞƐƚĂƚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ
ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ͕ ŚŽƚĞů ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ĂŶĚ ŚŽƚĞů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ŽĨ Ăůů
ŬŝŶĚƐ ĂŶĚ ŽŶ ŵĞĚŝĂ ŽĨ Ăůů ŬŝŶĚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŝĂ Ă
ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌ
ĂŶ ŝŶƚƌĂŶĞƚͿ ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽĨ s/W ƵƐĞƌ ĐĂƌĚƐ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ
ĐƵƐƚŽŵĞƌ ůŽǇĂůƚǇ ƐĐŚĞŵĞƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ
ŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ

يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات

:

من اجل

,واستشارات االعمال
االعمال يف
 يفمعلوماتادارةاالعمالوتنظيم,الفندقية
 االرشاد واالستشارات,االعمال
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب

االعمال
وادارة
العقار
 ادارة,جمال الفنادق واملطاعم
)والشبكات
ية االنرتنت
فيها
الشؤونعاملية ( مبا
شبكة كمبوترات
من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات

وابالخ

واجملمعات
العقارية مبا فياا ادارة االعمال يف جمال الفنادق
املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء
املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال
االعمال
 معلومات,الفندقية والشقق واالقامات الفندقية
 ادارة وتنظيم االعمال خبصوص,ادارة اموارد البشرية

كافةواستشارات
املقدمة للغري
حقيقة ونوعية
الوسائل
اخلدمات عرب
االعمال
 ترويج,واستشارات االعمال
 توفري,االعمال يف جمال السفر وختطيط السفر

االنرتنت
( عاملية
,فيااالفنادق
مبا واسعار
اجلوية
ات للرحالت
كمبوتراملقارنة
االعالمية مبا فياا عرب شبكة املعلومات
,ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات

بطاقات
والتواصل (وسائل
والشبكات) وابالخص منالتسويقخالل
توفري االعمال
 معلومات,)التسويقي
 دراسات املشاريع,والتقارير املتعلقة ابالمتيازات
املتعلقةاملتعلقةبوالء
الشخصيات املامة وتنظيم وادارة العمليات

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

ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ͕ ŚŽƚĞů ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ĂŶĚ ŚŽƚĞů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ  ترويج االعمال عرب كافة الوسائل,واستشارات االعمال
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ŽĨ Ăůů
االعالمية مبا فياا عرب شبكة كمبوترات عاملية (مبا فياا االنرتنت
2017/11/7 العدد العرشون
46ŬŝŶĚƐ ĂŶĚ ŽŶ ŵĞĚŝĂ ŽĨ Ăůů ŬŝŶĚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŝĂ Ă
ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌ والشبكات) وابالخص من خالل وسائل توفري بطاقات
ĂŶ ŝŶƚƌĂŶĞƚͿ ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽĨ s/W ƵƐĞƌ ĐĂƌĚƐ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ الشخصيات املامة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ املستالكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال ادارة
ĐƵƐƚŽŵĞƌ ůŽǇĂůƚǇ ƐĐŚĞŵĞƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ
ŽĨůŽǇĂůƚǇĐĂƌĚƐ͕ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĂƵĚŝƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ  ادارة وتنظيم االعمال خبصوص حقيقة ونوعية,اموارد البشرية
ƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƵƐŝŶĞƐƐŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ اخلدمات املقدمة للغري واستشارات االعمال يف جمال السفر
ƌĞŶĚĞƌĞĚ ƚŽ ŽƚŚĞƌƐ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ ƚŚĞ  توفري املعلومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار,وختطيط السفر
ĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚƌĂǀĞůƉůĂŶŶŝŶŐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐĂŝƌĨĂƌĞ
ĂŶĚ ŚŽƚĞů ƌĂƚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ , ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات,الفنادق
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ŝŶ  معلومات االعمال والتقارير,)التسويق والتواصل (التسويقي
ƌĞůĂƚŝŽŶ
ƚŽ
ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖
DĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ͖ƵƐŝŶĞƐƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  ادارة, دراسات املشاريع املتعلقة ابلتسويق,املتعلقة ابالمتيازات
ĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͖WƌŽũĞĐƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ االعمال وتنظيم االستشارات واالرشادات ضمن اطار عمل
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ĂŶĚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨĨƌĂŶĐŚŝƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨĂ
عمليات
االعمالزاتوتنظيممبا فياا
ادارة االمتيا
ماحني,ابلتسويق
 خدمات,شبكات االمتيازات
ĐůƵďƐͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
االستشارات
KŶůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ͕ ŶĂŵĞůǇ
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
,واالرشادات ضمن اطار عمل شبكات االمتيازات
ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ KƉĞƌĂƚŝŽŶ  ادراة عمليات الفنادق,االعمال والتصنيع واملساعدة االدارية
خدمات ماحني االمتيازات مبا فيها عمليات االعمال
ŽĨ ŚŽƚĞůƐ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ƚĞĂ ƌŽŽŵƐ͕ ďĂƌƐ
غري الفنادق
عمليات
والبارادراة
,الشاياالدارية
وغرف واملساعدة
واملطاعم والكافيتريايت والتصنيع
,
)
االندية
( ات
;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĐůƵďƐͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐ
واملطاعم والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات (ذري
ĂŶĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ KŶůŝŶĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ  االعالانت املباشرة,االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم
, االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم,)االندية
ŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

In the name of:InGT
LICENSING
LUX
the name
of: GT LICENSING
LUXsarl
sarl

كمبيوتر يف جمال
الفنادقعرب شبكة
املباشرة اونالين
واملطاعم
االعالانتجمال
شبكة كمبيوتر يف
 الفنادق واملطاعم

اليسانسينغ
جي يت اليسانسينغ
: أبسم
لوكس اس ايه ار ال

اونالين عرب

 جي يت: أبسم

لوكس اس ايه ار ال

; 70 Ϳ
غ,ووورول
لنيس م ن
- ال
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ>hyDKhZ'
 كو1222
وووويالومي
 رو غو5 : العنوووووان
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ>hyDKhZ' , ي غووونيحيم يوووريل5 : العنووونا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:







; 7959
Ϳ




2880-ال

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ












Trade Mark No.: 31090
In Class: 39
Date:

Trade Mark No.: 31090

In Class: 39
15/03/2017
Date: 15/03/2017
dƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͖dƌĂǀĞů
ŽĨ͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐ
ŽĨ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͖



 31595: العالمة التجارية رقم




 30151 : العالمة التجارية رقم

 39 : يف الصنف

 35 : يف الصنف
7512/53/10
 7102/13/09 :التاريخ

: التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
, ارشاد وحراسة السفر, ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͖dƌĂǀĞůŐƵŝĚĞĂŶĚĞƐĐŽƌƚƐ͖^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨƚƌĂǀĞů
 خدمات السفر ووكاالت السياحة مبا فيها,السفر
ĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇŚŽůŝĚĂǇĂŶĚƚƌĂǀĞů
dƌĂǀĞů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͖
dƌĂǀĞů ŐƵŝĚĞ ĂŶĚ ĞƐĐŽƌƚƐ͖
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ;ĞǆĐĞƉƚƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚďŽĂƌĚŝŶŐالفنادقالسفر
حجوزاتزات
ابستثناء حجو
والعطل (فياا
السياحة مبا
خدمات السفر ووكاالتحجوزات السفر
^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽĨ ƚƌĂǀĞů ĂŶĚ
ƚŽƵƌŝƐŵ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ
ŚŽƵƐĞƐͿ͖ĂƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƵƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖dƌĂŶƐƉŽƌƚďǇĂŝƌ͖
ŚŽůŝĚĂǇ ĂŶĚ ƚƌĂǀĞů ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ;ĞǆĐĞƉƚ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ  التنقل,)والعطل (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة
ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚďŽĂƌĚŝŶŐŚŽƵƐĞƐͿ͖ĂƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƵƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖dƌĂŶƐƉŽƌƚďǇĂŝƌ͖ZĂŝůǁĂǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ŽĂƚ , التنقل ابلقطارات, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات,ابلسيارات
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ ƌŝǀŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ƚƌĂǀĞů͕
, ترتيب السفر والعطل, خدمات السياقة,التنقل ابلقوارب
ŚŽůŝĚĂǇƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ĐƌƵŝƐĞƐ͕ ƚŽƵƌƐ ĂŶĚ
ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ͖dŽƵƌŝƐƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ZĞŶƚĂůŽĨǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚ , وكاالت السياحة,ترتيب الرحالت البحرية واجلوالت والرحالت
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕ ĂĞƌŽƉůĂŶĞƐ ĂŶĚ ďŽĂƚƐ͖ ŽŽŬŝŶŐ ŽĨ
ƐĞĂƚƐ ĨŽƌ ƚƌĂǀĞů͕ ƚƌĂǀĞů ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͖ Ăƌ ƉĂƌŬŝŶŐ͖  حجز املقاعد,أتجري املركبات والسيارات والطائرات والقوارب
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽůŝĚĂǇƐ͕ ƚƌĂǀĞů͕ ƚŽƵƌŝƐŵ  توفري, خدمات مواقف السيارات,للسفر وحجوزات السفر
 ارشاد وحراسة, ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل

dƌĂǀĞů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͖ dƌĂǀĞů ŐƵŝĚĞ ĂŶĚ ĞƐĐŽƌƚƐ͖
^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽĨ ƚƌĂǀĞů ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ خدمات السفر ووكاالت السياحة مبا فياا حجوزات السفر
ŚŽůŝĚĂǇ ĂŶĚ ƚƌĂǀĞů ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ;ĞǆĐĞƉƚ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ  التنقل,)والعطل (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة
2017/11/7 العدد العرشون
47ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚďŽĂƌĚŝŶŐŚŽƵƐĞƐͿ͖ĂƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƵƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖dƌĂŶƐƉŽƌƚďǇĂŝƌ͖ZĂŝůǁĂǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ŽĂƚ , التنقل ابلقطارات, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات,ابلسيارات
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ ƌŝǀŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ƚƌĂǀĞů͕
, ترتيب السفر والعطل, خدمات السياقة,التنقل ابلقوارب
ŚŽůŝĚĂǇƐ͖ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ŽĨ ĐƌƵŝƐĞƐ͕ ƚŽƵƌƐ ĂŶĚ
ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ͖dŽƵƌŝƐƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ZĞŶƚĂůŽĨǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚ , وكاالت السياحة,ترتيب الرحالت البحرية واجلوالت والرحالت
ĐůƵďƐͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖
 ادارة االعمال وتنظيم االستشارات,ابلتسويق
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕ ĂĞƌŽƉůĂŶĞƐ
ĂŶĚ ďŽĂƚƐ͖ ŽŽŬŝŶŐ ŽĨ
KŶůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ حجز املقاعد,أتجري املركبات والسيارات والطائرات والقوارب
,واالرشادات ضمن اطار عمل شبكات االمتيازات
ƐĞĂƚƐ ĨŽƌ ƚƌĂǀĞů͕ ƚƌĂǀĞů
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͖
Ăƌ ƉĂƌŬŝŶŐ͖
ŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

االمتيازات مبا
خدمات ماحني
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽůŝĚĂǇƐ͕ ƚƌĂǀĞů͕ ƚŽƵƌŝƐŵ االعمال توفري
,عملياترات
مواقففيهاالسيا
خدمات
,للسفر وحجوزات السفر
 ادراة عمليات الفنادق,والتصنيع واملساعدة االدارية
ĂŶĚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵĂƉƐ ĂŶĚ
واملعلومات
والسياحة
والسفر
والبارات (ذري
وذرف الشاي
والكافيتريايت
املعلومات املتعلقة ابلعطل واملطاعم
ŚŽůŝĚĂǇ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝĞƐ͖ ĚǀŝƐŽƌǇ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ اجلغرافية
, االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم,)االندية
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ Ăůů ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ االستشارية
 اخلدمات,مبا فياا اخلرائط وخطوط سري الرحالت
االعالانت املباشرة اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جمال
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨŚŽůŝĚĂǇƐ
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In the name of: GT LICENSING LUX sarl

واملطاعم
  ترتيب العطل,ورة
الفنادقاملك
واالرشادية املتعلقة ابخلدمات
 جي يت اليسانسينغ: أبسم

In the name of: GT LICENSING LUX
كسايه اراسال ايه ار ال
لواس
 جي يت اليسانسينغلوكس: أبسم
sarl
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ>hyDKhZ' , ي غووونيحيم يوووريل5 : العنووونا
1222- ال
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ
 لوكسيمبورغ2880- م نالغ,لنيس
كرول
 رو غويالومي5 : العنوان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
>hyDKhZ' 
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 '/WͲdDWŐĞŶƚƐ
: عنوان التبليغ


W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
/
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Trade Mark No.: 31091

 31591: العالمة التجارية رقم

In Class: 43
Date: 15/03/2017

 33 : يف الصنف



 7512/53/10 : التاريخ




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ ,ŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
,توفري الطعام والشراب
خدمات
,الفندقية
 اخلدمات: من اجل
Trade Mark No.:ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨĨŽŽĚ
31090
30151
 : التجارية رقم
العالمة

ĂŶĚ ĚƌŝŶŬ͖ dĞŵƉŽƌĂƌǇ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
,ŽƚĞůƐ͖
In Class:
39
:  خدماتيف الصنف,االقامة املؤقتة
 والكافيتريايت وغرف الشاي35الفنادق
Date: 15/03/2017
 7102/13/09 : التاريخ
ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ƚĞĂ ƌŽŽŵƐ͕
ďĂƌƐ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĐůƵďƐͿ͖
ابالخص
السفر
 ونقلكاالت: ,االندية)اجل
والبارات (ابستثناء
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͖dƌĂǀĞů
 ارشاد,السفر
 ادارة,املسافرين
من
dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ
ƌĞƐĞƌǀŝŶŐ
ŚŽƚĞů ƌŽŽŵƐ ĨŽƌ وحراسةخدمة
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͖dƌĂǀĞůŐƵŝĚĞĂŶĚĞƐĐŽƌƚƐ͖^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨƚƌĂǀĞů
فيها
مبا
السياحة
كاالت
وو
السفر
خدمات
,
السفر
ĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇŚŽůŝĚĂǇĂŶĚƚƌĂǀĞů
ƚƌĂǀĞůůĞƌƐ ĂŶĚ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ůŽĚŐŝŶŐƐ͖ dƌĂǀĞů ĂŐĞŶĐǇ  خدمات وكاالت,غرف الفنادق للمسافرين والسكن املؤقت
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ;ĞǆĐĞƉƚƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚďŽĂƌĚŝŶŐ
حجوزات السفر والعطل (ابستثناء حجوزات الفنادق
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĂŬŝŶŐƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚďŽŽŬŝŶŐƐ
ŚŽƵƐĞƐͿ͖ĂƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƵƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖dƌĂŶƐƉŽƌƚďǇĂŝƌ͖
 توفري,السفر ابالخص عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات
ĨŽƌ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ ĂŶĚ ŵĞĂůƐ͖ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽƚĞůƐ͕ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ  احلجز,املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ƌĞŶƚĂů ĂŶĚ ŚŝƌŝŶŐ ŽĨ والتأجري والتوظيف للمؤمترات وقاعات االجتماعات وللغرف
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ŵĞĞƚŝŶŐ ŚĂůůƐ͕ ƌŽŽŵƐ ĂŶĚ ƐƉĂĐĞƐ͖
ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ůŽĂŶ ĂŶĚ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ƌŽŽŵƐ͕ ŚĂůůƐ ĂŶĚ  حجز وأتجري الغرف والقاعات واملساحات,وللمساحات
ƐƉĂĐĞƐ ĨŽƌ ƐĞŵŝŶĂƌƐ͕ ďĂŶƋƵĞƚƐ͕ ĐŽĐŬƚĂŝůƐ ĂŶĚ ,للندوات والعزائم والكوكتيالت وخدمات االستقبال
ƌĞĐĞƉƚŝŽŶƐ͖ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ;ŶŽŶͲďƵƐŝŶĞƐƐͿŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐ
 االستشارات (ليست لالعمال) يف جمال الفنادق واملطاعم
ŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

In the name of: GT LICENSING LUX sarl

 جي يت اليسانسينغ: أبسم
لوكس اس ايه ار ال

ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕>ͲϭϴϴϮ>hyDKhZ' , رو غووووويالومي كوووورول5 : العنوووووان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 لوكسيمبورغ2880-ال

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





املعلومات املتعلقة
والتأجري
احلجز

االجتماعات

ابلفنادق واالقامة املؤقتة
للمؤمترات
والتوظيف
وللمساحات,

وللغرف

ƐĞ ŵŝŶĂƌƐ͕ďĂŶƋƵĞ ƚƐ͕ĐŽĐŬƚĂŝůƐĂŶĚƌĞ ĐĞƉƚŝŽŶƐ͖ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
 ;ŶŽŶͲ ďƵƐŝŶĞ ƐƐͿŝŶƚŚĞ ĨŝĞůĚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

واملطاعم,
وقاعات

حجز

Ϳ ; 1

وأتجري

والعزائم
للندوات
واملساحات
والقاعات
ف
الغر
االستشارات
االستقبال,
وخدمات
كتيالت
والكو


( ليست لالعمال) يف جمال الفنادق واملطاعم
اليسانسينغ
يت
جي
:
أبسم

العدد العرشون 2017/11/7
كس اس ايه
لو
ا
العنووون

ار

:

ال

5

ال 1222-

غووونيح يم

ي

م ن

لنيس

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ


:

61




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ








Ϳ ; 0













Trade Mark No.: 31109

العالمة التجارية رقم  31159:
العالمة التجارية رقم 30015 :


يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /13 /05 :

يف الصنف  0 :
من

48

'ĚĚƌĞƐƐ͗ϱƌƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞ<ƌŽůů͕> ͲϭϴϴϮ>hyDKhZ

يوووريل,

غ

LUX s arl

LICENSING

name of: GT

In the

اجل

مستحضرات

:

Trade Mark No.: 31109



In Class : 5
Date : 19/03/2017



ملعاجلة

صيدالنية

In Class: 5

 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ

السرطان،

Date: 19/03/2017

التاريخ  7512/53/19 :
من اجل

مستحضرات صيدالنية ملعاجلة السرطان ،اآلالم/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ،

:

العدوى ،االلتااابت ،اضطراابت اهلرموانت ،اضطراابت العظام،

واالضطراابت العقلية؛ الكيميائية ،الكواشف التحليلية
والتشخيصية لالستخدام يف اجلسم احلي؛ املسكنات؛ اهلرموانت؛

مضادات العدوى؛ مضادات االلتااب؛
التأثريات النفسية؛
ّ

املضادة ملرض السرطان .
العوامل
ّ

͕ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĐĂŶĐĞƌ͕ ƉĂŝŶ͕ ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ
͕ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͕ ŚŽƌŵŽŶĞ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͕ ďŽŶĞ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ
ĂŶĚ ŵĞŶƚĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͖ ĐŚĞŵŝĐĂů͕ ĂŶĂůǇƚŝĐĂů ĂŶĚ
͖ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƌĞĂŐĞŶƚƐ ĨŽƌ ŝŶ ǀŝǀŽ ƵƐĞ͖ ĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ
ͲŚŽƌŵŽŶĞƐ͖ ƉƐǇĐŚŽƚƌŽƉŝĐƐ͖ ĂŶƚŝ ŝŶĨĞĐƚŝǀĞƐ͖ ĂŶƚŝ
͘ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌŝĞƐ͖ĂŶƚŝͲĐĂŶĐĞƌĂŐĞŶƚƐ

In the name of: .Exelixis, Inc

أبسم  :إكسيليكسيز ،إنك.

ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϭϬĂƐƚ'ƌĂŶĚǀĞŶƵĞ͕^ŽƵƚŚ
͘͘^͘^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽϵϰϬϴϬ͕h

العنوووووووان  022 :إيسوووووود جرانوووووود سينيووووووو ،سوووووواو سووووووان


سرانسيسكو سي إيه  ، 08282الواليات المتحدة األمريكية

اضطراابت
اال لتهاابت،
العدوى،
اآلالم،
العظام ،واالضطراابت ا لعقلية؛
اضطراابت

اهلرموانت،
ا لكيميا ئية،

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية – 

ا لكواشف

احلي؛

والتشخيصية

ا لتحليلية

اهلرموانت؛
مضاد ات

املسكنات؛

لالستخد ام
ا لتأ ثريات
االلته اب؛

ا لعدوى؛
مضاد ات
ّ

ادة ملرض السرطان.
املض ّ
أبسم  :إكسيليكسيز ،إ نك.

ص .ب  3327البرية

ا
العنوون
سووو

:

ي

213

سووو

21323

ا

ال
الن

ه

سوو

انس
فر
ت

سااب
:
عنوان ا لتبليغ
ة
ص .ب  1127ا لبري


انوود
جر
سوووكن

المتحدة

كاهم
وشر

يف

،ف ن
ه

سووو

ا لنفسية؛
ا لعوامل

األمريك

Ϳ ; 1

ووو

و

ية
الفكر

Inc

o f: .Exe lixis ,

-

:

na me

In the
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ






Ϳ





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϭϬĂƐƚ'ƌĂŶĚǀĞŶƵĞ͕^ŽƵƚŚ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ
͘͘^͘ϵϰϬϴϬ͕h

وونا

للملكية

اجلسم

͕ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨĐĂŶĐĞ ƌ͕ƉĂŝŶ͕ŝŶĨĞ ĐƚŝŽŶ͕ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ
͖ŚŽƌŵŽŶĞ ĚŝƐŽƌĚĞ ƌƐ͕ďŽŶĞ ĚŝƐŽƌĚĞ ƌƐ͕ĂŶĚŵĞ ŶƚĂůĚŝƐŽƌĚĞ ƌƐ
͖ ĐŚĞ ŵŝĐĂů͕ĂŶĂůǇƚŝĐĂůĂŶĚĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƌĞ ĂŐĞ ŶƚƐĨŽƌŝŶǀŝǀŽƵƐĞ
ͲĂŶĂůŐĞ ƐŝĐƐ͖ŚŽƌŵŽŶĞ Ɛ͖ƉƐǇĐŚŽƚƌŽƉŝĐƐ͖ĂŶƚŝŝŶĨĞ ĐƚŝǀĞ Ɛ͖ĂŶƚŝ
͘ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌŝĞ Ɛ͖ĂŶƚŝ Ͳ ĐĂŶĐĞ ƌĂŐĞ ŶƚƐ

0







;










Trade Mark No.: 31129

العالمة التجارية رقم  31179:

ية
العالمة ا لتجار
يف ا لصنف 3 :
ا لتاريخ

رقم 30075 :


7102 /13 /70 :

مي ب07
كر
فيتا
:
اجل
من
واقي
ب 07
مي
كر
فيتا
31

يف الصنف  3 :

ب 07

لتفتيح

س.ب.ف
الشمس
واقي
91
س.ب .ف
الشمس

مي
كر
فيتا

من اجل

خالاي
بلسم

ب 07

التاريخ  7512/53/71 :
:



Da te : 2 1 /0 3 /2 017



وجمدد
طب
مر
ب 07
مي
كر
فيتا
ب 07
مي
كر
فيتا
اجلسم
حليب
ة
البشر

Tra de Ma rk No.: 3 112 9
In Cla ss : 3

In Class: 3

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sŝƚĂĐƌĞ ŵĞ ϭϮ^ƵŶWƌŽƚĞ ĐƚŝŽŶ^W&ϯϬнн
sŝƚĂĐƌĞ ŵĞ ϭϮ^ƵŶ^ĐƌĞ Ğ Ŷ^W&ϱϬsŝƚĂĐƌĞ ŵĞ ϭϮ
ZĞ ŐĞ ŶĞ ƌĂƚŝǀĞ ƌĞ ĂŵsŝƚĂĐƌĞ ŵĞ ϭϮǇĞ Θ >ŝƉĂůŵ
sŝƚĂĐƌĞ ŵĞ ϭϮŽĚǇDŝůŬsŝƚĂĐƌĞ ŵĞ ϭϮŶƚŝĂŐŝŶŐ
sŝƚĂĐƌĞ ŵĞ ϭϮ>ŝŐŚƚŝŶŝŶŐĐƌĞ Ăŵ

ب07
مي
كر
فيتا
مي
كر
فيتا
للعيون

مضاد

ا لتجاعيد



Date: 21/03/2017

فيتاكرمي ب 17واقي الشمس س.ب.ف /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ sŝƚĂĐƌĞŵĞ ϭϮ ^ƵŶ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ 35

فيتاكرمي ب 17واقي الشمس س.ب.ف  05فيتاكرمي ب17

مرطب وجمدد خالاي فيتاكرمي ب 17حليب اجلسم فيتاكرمي

ب 17بلسم للعيون فيتاكرمي ب 17لتفتيح البشرة فيتاكرمي

ب 17مضاد التجاعيد 
أبسم  :دارفيدس س.أ

العنوووووان  :شووووارا جرانوووود ريووووو  2238 - 28بوسووووين

سويس ار

عنوان التبليغ  :رام هللا  -شارع االرسال  -عمارة البزار

مشروطه بعدم منح محاية على كلمة ϭϮ


^W&ϯϬнн sŝƚĂĐƌĞŵĞ ϭϮ ^ƵŶ ^ĐƌĞĞŶ ^W&ϱϬ
sŝƚĂĐƌĞŵĞϭϮZĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞƌĞĂŵ sŝƚĂĐƌĞŵĞϭϮ
ǇĞΘ>ŝƉĂůŵsŝƚĂĐƌĞŵĞϭϮŽĚǇDŝůŬsŝƚĂĐƌĞŵĞ
ϭϮŶƚŝĂŐŝŶŐsŝƚĂĐƌĞŵĞϭϮ>ŝŐŚƚŝŶŝŶŐĐƌĞĂŵ

In the name of: Darvidis S.A
 ͬĚĚƌĞƐƐ͗'ƌĂŶĚZƵĞϭϴͲϭϬϯϰŽƵƐƐĞŶƐ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :












Ϳ ; 0
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Trade Mark No.: 31148
In Class: 7

العالمة التجارية رقم  30019 :
يف الصنف  2 :

التاريخ  7102/13/77 :
من اجل  :أجهزة تفقيس البيض ،فرجوانت كربونية


Date: 22/03/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐĂƌďŽŶďƌƵƐŚĞƐĂŶĚďƌƵƐŚŚŽůĚĞƌƐ
͘ƐƚĂƌƚĞƌďƌƵƐŚĞƐ͕ĨĂŶďƌƵƐŚĞƐ

وحامالت فرجوانت ،فرجوانت تشغيل ،مراوح
Trade Mark No.: 31148
التجارية رقم  30019 :
العالمة
فرجوانت 
Class:
7 of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE
الصنف  2 :
يف
In the
name
كارديس إيليكرتيك
أبسم :
TICARET
ANONIM SIRKETI
Date: 22/03/2017
 7102
/13/77
التاريخ
أنونيم
تيكاريت
ساانيي  :يف



͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐĂƌďŽŶďƌƵƐŚĞƐĂŶĚďƌƵƐŚŚŽůĚĞƌƐ
اجل  :أجهزة تفقيس البيض ،فرجوانت كربونية
من
سريكييت
͘ƐƚĂƌƚĞƌďƌƵƐŚĞƐ͕ĨĂŶďƌƵƐŚĞƐ
فرجوانت
تشغيل ،مراوحĚĚƌĞƐƐ͗ƐŬŝ>ŽŶĚƌĂƐĨĂůƚŝEŽ͗ϲĞƐǇŽů^ĞĨĂŬŽǇ
وا:
فرجوانت،لننود ا ،سوف لت
وحامالتنا  :هسك
العن
^dEh>ͬdhZ<zف
فرجوانت سنل س ف كنا اس،ن نل/تري
6ي
: ELEKTRIK SANAYI VE
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: KARDES
للملكيه الفكريه ص.ب
عنوان :التبليغ :
كارديسمساسإيليكرتيك
أبسم
TICARET ANONIM SIRKETI
فلسطني
705
يت أنونيم
انبلس  -تيكار
ساانيي يف



سريكييت



ĚĚƌĞƐƐ͗ƐŬŝ>ŽŶĚƌĂƐĨĂůƚŝEŽ͗ϲĞƐǇŽů^ĞĨĂŬŽǇ
وا:
العننا  :هسك لننود ا ،سوف لت

Ϳ ; 0

; 0 Ϳ64

 6ي س نل س ف كنا اس،ن نل/تري

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب



^dEh>ͬdhZ<zف

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 705انبلس  -فلسطني














العالمة التجارية رقم  30022 :




يف الصنف  10 :
التاريخ :
من اجل



In Class: 41 Trade Mark No.: 31177
In Class: 41
Date: 28/03/2017
Date: 28/03/2017

العالمة التجارية رقم  30022 :

يف الصنف  10 :
 7102
 7102/13/79
 /13/79التاريخ :

:

Trade Mark No.: 31177

خدمات التعليم والتهييب ,التدريب,

من اجل :
التعليم والتهييب ,التدريب,
خدمات

الرتفيه ,األنشطة الرايضية والثقافية 
والثقافية يف استوديو
ايضية  :هيال يت
الر أبسم

الرتفيه ,األنشطة
تلفزيوين ذ.م.م.
استوديو
أبسم  :هيال يت يف

العننا  :االم ات العر وو المتحودة -

تلفزيوين ذ.م.م.

ديوووو  -ال رعوووو ء االيلوووو  -مريووووز

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

In the name of: Hayla TV TV Studio L.L.C.

In the name of: Hayla TV TV Studio L.L.C.

ͲĚĚƌĞƐƐ͗hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲƵďĂŝͲ&ŝƌƐƚĂƌƐŚĂ
ůĂƌƐŚĂƵƐŝŶĞƐƐĞŶƚĞƌKĨĨŝĐĞEŽ͘ϯϬϭWKŽǆ
ϴϬϳϮϭ

العننا  :االم ات العر وو المتحودة ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲƵďĂŝͲ&ŝƌƐƚĂƌƐŚĂͲ -
صنديق يريد ا 23521
ůĂƌƐŚĂƵƐŝŶĞƐƐĞŶƚĞƌKĨĨŝĐĞEŽ͘ϯϬϭWKŽǆ
التبليغ - :
عنوانااليلوووو
ديوووو  -ال رعوووو ء
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
مريووووز/'/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
ϴϬϳϮϭ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ال رعووووووو ء لحدمووووووو ل مكتوووووووب 031
ال رعووووووو ء لحدمووووووو ل مكتوووووووب 031



صنديق يريد ا 23521


/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
عنوان التبليغ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



Ϳ;5




العدد العرشون 2017/11/7

65







العالمة التجارية رقم  30097 :
يف الصنف  09 :




التاريخ  7102/13/79 :

ية رقم 30097 :
العالمة التجار

يف الصنف 09 :
التاريخ 7102 /13 /79 :

Trade Mark No.: 31182
In Class: 18



Date: 28/03/2017

Trade Mark No.: 31182
In Class : 18



Date : 28/03/2017



من اجل  :احلقائب احملمولة املستعملة جلميع االذراض
وحتديدا حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب حتمل

من اجل  :احلقائب احملمولة املستعملة جلميع االذراض
وحتديدا حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب حتمل
حقائب مصنوعة من النسيج
ابليد و
جلميع
وحقائب
الساعي
وحقائب
لشاطئ البحر

أبسم :
أي جي

ألدو

ا
العنووووووون

ب

غا
/ي

وحقائب

ذروب
:

املتني وشنط الظهر
حقائب
و
االذراض

االحيية ،احملافظ ،املظالت.



انشوانل
إنرت

اس
ل ندنشوووووووتر

يسر
ا
سن

2ا

6013

عنوان

ص.ب


التبليغ

:

,21رام

يز
عز

هللا

شحادة،

ورجا

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůůͲƉƵƌƉŽƐĞ ĐĂƌƌǇŝŶŐďĂŐƐ͕ŶĂŵĞůǇ
͕ŚĂŶĚďĂŐƐ͕ƐŚŽƵůĚĞ ƌďĂŐƐ͕ƚŽƚĞ ďĂŐƐ͕ĚƵĨĨĞ ůďĂŐƐ
ďĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ŵĞ ƐƐĞ ŶŐĞ ƌďĂŐƐ͕ĐĂƌƌǇͲ ĂůůďĂŐƐ͕ďĞ ĂĐŚďĂŐƐĂŶĚ
͘ƐŚŽĞ ďĂŐƐ͖ǁĂůůĞ ƚƐ͖ƵŵďƌĞ ůůĂƐ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůůͲƉƵƌƉŽƐĞĐĂƌƌǇŝŶŐďĂŐƐ͕ŶĂŵĞůǇ

͕ŚĂŶĚďĂŐƐ͕ƐŚŽƵůĚĞƌďĂŐƐ͕ƚŽƚĞďĂŐƐ͕ĚƵĨĨĞůďĂŐƐ
ďĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ŵĞƐƐĞŶŐĞƌďĂŐƐ͕ĐĂƌƌǇͲĂůůďĂŐƐ͕ďĞĂĐŚďĂŐƐĂŶĚ
͘ƐŚŽĞďĂŐƐ͖ǁĂůůĞƚƐ͖ƵŵďƌĞůůĂƐ

Group Inte rnational AG

name of: Aldo

In the

ĚĚƌĞƐƐ͗>ŝŶĚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϴ͕ϲϯϰϬĂĂƌͬ'͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ابليد وحقائب مصنوعة من النسيج املتني وشنط الظهر
وحقائب الساعي وحقائب جلميع االذراض وحقائب
وفؤاد

50

حمامون،

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ












لشاطئ البحر وحقائب االحيية ،احملافظ ،املظالت .

أبسم  :ألدو ذروب إنرتانشوانل
أي جي

Ϳ

; 01

In the name of: Aldo Group International AG

ĚĚƌĞƐƐ͗>ŝŶĚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϴ͕ϲϯϰϬĂĂƌͬ'͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنووووووونا  :ل ندنشوووووووتراس 2ا 6013
ب /يغا سنيس ار

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

Ϳ ; 01

ص.ب ,21رام هللا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة















ية رقم 30097 :
التجار

يف الصنف 09 :

العالمة التجارية رقم  30013:
التاريخ 7102 /13 /79 :

يف الصنف  52 :

حقائب مصنوعة من النسيج
ابليد و
جلميع
وحقائب
الساعي
وحقائب
لشاطئ البحر

أبسم :
أي جي

ألدو

وحقائب

ذروب

ا
العنووووووون

ب

عنوان

غا
/ي

التبليغ

:

يز
عز

وفؤاد

2ا

ورجا

6013

شحادة،

Date : 28/03/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůůͲƉƵƌƉŽƐĞ ĐĂƌƌǇŝŶŐďĂŐƐ͕ŶĂŵĞůǇ

͕ŚĂŶĚďĂŐƐ͕ƐŚŽƵůĚĞ ƌďĂŐƐ͕ƚŽƚĞ ďĂŐƐ͕ĚƵĨĨĞ ůďĂŐƐ
ďĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ŵĞ ƐƐĞ ŶŐĞ ƌďĂŐƐ͕ĐĂƌƌǇͲ ĂůůďĂŐƐ͕ďĞ ĂĐŚďĂŐƐĂŶĚ
͘ƐŚŽĞ ďĂŐƐ͖ǁĂůůĞ ƚƐ͖ƵŵďƌĞ ůůĂƐ



انشوانل
إنرت

التاريخ  5102/13/51 :
:

املتني وشنط الظهر
حقائب
و
االذراض

االحيية ،احملافظ ،املظالت.

اس
ل ندنشوووووووتر

يسر
ا
سن

Ϳ ; 01



من اجل  :احلقائب احملمولة املستعملة جلميع االذراض
وحتديدا حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب حتمل

Trade Mark No.: 31182
In Class : 18

Trade Mark No.: 31183

Group Inte rnational AG

In Class: 25

name of: Aldo

In the

Date: 28/03/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗>ŝŶĚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϴ͕ϲϯϰϬĂĂƌͬ'͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
حمامون،

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

من اجل  :لباس القدم وحتديدا االحذية واجلزمات واحلفاايت ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ &ŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ƐŚŽĞƐ͕ ďŽŽƚƐ

ص.ب


,21رام

هللا









واالحذية الرايضية والصنادل والبوابيج ،كماليات لباس القدم


وحتديدا ضباانت االحذية وحشوات االحذية ومسكات 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

واجلاكيتات واالحزمة والقفازات .

أبسم  :ألدو غروب إنرتانشوانل أي جي
العنوان  :ليندنشتراس  0436 ،8بار/زغ ،سويس ار

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،

ص.ب ,27رام هللا



Ϳ 01
͖ůŽĂĨĞƌƐ͕ ĂƚŚůĞƚŝĐ ƐŚŽĞƐ͕ ƐĂŶĚĂůƐ ĂŶĚ ;ƐůŝƉƉĞƌƐ

ĨŽŽƚǁĞĂƌ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ƐŚŽĞ ŝŶƐŽůĞƐ͕ ƐŚŽĞ
͕ŝŶƐĞƌƚƐ͕ĂŶƚŝͲƐůŝƉƐŚŽĞŐƌŝƉƐ͖ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĐŽĂƚƐ
͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ ǀĞƐƚƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚƐ͕ ƐĐĂƌǀĞƐ͕ ŐůŽǀĞƐ
͖ŵŝƚƚĞŶƐ͕ ŚĂƚƐ͕ ďĞůƚƐ͕ ƚŝĞƐ͕ ŚŽƐŝĞƌǇ͕ ůĞŐ ǁĂƌŵĞƌƐ
͕ůĞĂƚŚĞƌ ĂŶĚ ƐƵĞĚĞ ĂƉƉĂƌĞů͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ĐŽĂƚƐ͕ ũĂĐŬĞƚƐ
͘ďĞůƚƐ͕ŐůŽǀĞƐ

In the name of: Aldo Group
International AG
͕'ͬĚĚƌĞƐƐ͗>ŝŶĚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϴ͕ϲϯϰϬĂĂƌ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







Ϳ ; 00
51

العدد العرشون 2017/11/7
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Trade Mark No.: 31184

العالمة التجارية رقم  30017:




يف الصنف  32 :

ية رقم 30097 :
العالمة التجار

يف الصنف 09 :
التاريخ 7102 /13 /79 :



In Class: 35

Trade Mark No.: 31182
In Class : 18



Date : 28/03/2017



من اجل  :احلقائب احملمولة املستعملة جلميع االذراض
وحتديدا حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب حتمل

التاريخ  5102/13/51 :

حقائب مصنوعة من النسيج
ابليد و
جلميع
وحقائب
الساعي
وحقائب
لشاطئ البحر

وحقائب

املتني وشنط الظهر
حقائب
و
االذراض

االحيية ،احملافظ ،املظالت.

Date: 28/03/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůůͲƉƵƌƉŽƐĞ ĐĂƌƌǇŝŶŐďĂŐƐ͕ŶĂŵĞůǇ

͕ŚĂŶĚďĂŐƐ͕ƐŚŽƵůĚĞ ƌďĂŐƐ͕ƚŽƚĞ ďĂŐƐ͕ĚƵĨĨĞ ůďĂŐƐ
ďĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ŵĞ ƐƐĞ ŶŐĞ ƌďĂŐƐ͕ĐĂƌƌǇͲ ĂůůďĂŐƐ͕ďĞ ĂĐŚďĂŐƐĂŶĚ
͘ƐŚŽĞ ďĂŐƐ͖ǁĂůůĞ ƚƐ͖ƵŵďƌĞ ůůĂƐ



من اجل  :خدمات حمالت البيع ابجلملة وخدمات البيع الكرتونيا /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƌĞƚĂŝůŽŶͲůŝŶĞ

أبسم :
أي جي

ألدو

ا
العنووووووون

ب

غا
/ي

ذروب
:

انشوانل
إنرت

اس
ل ندنشوووووووتر

يسر
ا
سن

2ا

Group Inte rnational AG

ĚĚƌĞƐƐ͗>ŝŶĚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϴ͕ϲϯϰϬĂĂƌͬ'͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

6013

͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚǁŚŽůĞƐĂůĞƐĂůĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂŐƐ
͘ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ĂŶĚĐůŽƚŚŝŶŐ

ابجلملة واملفرق يف جمال احلقائب واالحذية وكماليات االحذية

عنوان

ص.ب


التبليغ

:

,21رام

يز
عز

هللا

وفؤاد

شحادة،

ورجا

name of: Aldo

In the

:

حمامون،

واملالبس .

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ













Ϳ

; 01

In the name of: Aldo Group
أبسم  :ألدو غروب إنرتانشوانل أي جي
International AG
͕'ͬĚĚƌĞƐƐ͗>ŝŶĚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϴ͕ϲϯϰϬĂĂƌ
العنوان  :ليندنشتراس  0436 ،8بار/زغ ،سويس ار

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب Ϳ ; 3
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ






العالمة التجارية رقم 30091 :

يف الصنف 39 :
التاريخ 7102 /13 /79 :

Trade Mark No.: 31184
In Class: 35



Date: 28/03/2017



من اجل  :خدمات حمالت البيع ابجلملة وخدمات البيع
الكرتونيا ابجلملة واملفرق يف جمال احلقائب واالحيية


كماليات االحيية واملالبس.
و
أبسم  :ألدو ذروب إنرتانشوانل
أي جي

,27رام هللا


العنووووووونا

ب

غا
/ي

:

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,21رام هللا


وفؤاد

͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚǁŚŽůĞƐĂůĞƐĂůĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂŐƐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ
͘ĨŽŽƚǁĞĂƌĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ĂŶĚĐůŽƚŚŝŶŐ

In the name of: Aldo Group International AG

ĚĚƌĞƐƐ͗>ŝŶĚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϴ͕ϲϯϰϬĂĂƌͬ'͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

اس 2ا 6013
ل ندنشوووووووتر

يسر
ا
سن

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƌĞƚĂŝůŽŶͲůŝŶĞ

شحادة،

ورجا

حمامون،
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


Ϳ ; 3







العالمة التجارية رقم  30013:




العالمة التجارية رقم 30053 :

يف الصنف  07 :


يف الصنف 01 :
التاريخ 7102 /13 /75 :





Trade Mark No.: 31193

Trade Mark No.: 31193

In Class: 14

In Class: 14
Date: 29/03/2017



Date: 29/03/2017

التاريخ  5102/13/51 :

من اجل  :اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار 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 الثمينة واألحجار النفيسة ،وتقليدها؛

اجملوهرات املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل انإنسان،

الكريستال و/أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي املصنوعة
من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار األكمام؛ داببيس الزينة؛

ساعات اليد ؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب

للمجوهرات والساعات  .

أبسم  :ابندورا إيه/أس

العن ووان  :هووانينيلولني  9609 ،91-91كوبينلووان ن و ،
الدننارك

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية – 
ص .ب  7725البية





͖:ĞǁĞůůĞƌǇ͖ ƉĂƐƚĞ ũĞǁĞůůĞƌǇ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͕ ƉĞĂƌůƐ ĂŶĚ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ͕ ĂŶĚ
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ƚŚĞƌĞŽĨ͖ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƉƌĞĐŝŽƵƐ
ƐƚŽŶĞƐ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƐĞŵŝͲƉƌĞĐŝŽƵƐ
ƐƚŽŶĞƐ͖ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͖ ŽƚŚĞƌ
ĂƌƚŝĐůĞƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͕ĂŶĚ
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ũĞǁĞůůĞƌǇŵĂĚĞǁŝƚŚŽƌŽĨŵĂŶ
͖ŵĂĚĞ ƐƚŽŶĞƐ͕ ĐƌǇƐƚĂůƐ ĂŶĚͬŽƌ ĐƵďŝĐ ƐƚŽŶĞƐ
ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ͖ ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ ŽĨ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ Žƌ
͖ĐŽĂƚĞĚ ƚŚĞƌĞǁŝƚŚ͖ ĐƵĨĨ ůŝŶŬƐ͖ ŽƌŶĂŵĞŶƚĂů ƉŝŶƐ
ǁĂƚĐŚĞƐ͖ ǁĂƚĐŚ ƐƚƌĂƉƐ͖ ǁĂƚĐŚ ĐŚĂŝŶƐ͖ ĐĂƐĞƐ ĨŽƌ
͘ũĞǁĞůůĞƌǇĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐ

In the name of: Pandora A/S
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ
<ŽďĞŶŚĂǀŶs͕ĞŶŵĂƌŬ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





الكريستال

و /أو

احلجارة

حلي

املكعبة؛

الزينة؛

احللي

املطلية هبا ؛ أزرار
أو
املصنوعة من املعادن الثمينة
األكمام؛ داببيس الزينة؛ ساعات اليد ؛ قشط لساعات

سالسل
اليد؛

والساعات .

اليد؛

ساعات

للمجوهرات

علب

أبسم  :ابندورا إيه /أس

العدد العرشون 2017/11/7
العنووووونا
1561

:

ين

͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳ Ͳϭϵ͕ϭϱϲϭ<ŽďĞŶŚĂǀŶs
ĞŶŵĂƌŬ

جووووو ففن ينلم ر 15- 12ا

ني فر ف

52

In the name of: Pandora A/S

ا الدنم

كاهم
عنوان التبليغ  :سااب وشر
ص .ب  1127البرية


و

للملكية

الفكرية

:

-

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Ϳ ; 1













العالمة التجارية رقم 30051 :

يف الصنف 39 :

Trade Mark No.: 31194
In Class: 35



Trade Mark No.: 31194

العالمة التجارية رقم  30017:

التاريخ 7102 /13 /75 :

Date: 29/03/2017



In Class: 35

يف الصنف  32 :

Date: 29/03/2017

التاريخ  5102/13/51 :

من اجل  :املبيعات والعمليات ابلتجزئة ،البيع ابجلملة ،عروض

املبيعات والبيع على االنرتنت فيما يتعلق ابجملوهرات ،البضائع
املصنوعة من املعادن الثمينة ،األحجار الكرمية ،ساعات اليد،

املواد العطرية ،مستحضرات تنظيف وتلميع ،النظارات الطبية،
النظارات الشمسية ،إطارات النظارات و النظارات الشمسية،

͕ZĞƚĂŝů ƐĂůĞƐ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ǁŚŽůĞƐĂůĞ͕ ƐĂůĞƐ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽŶůŝŶĞ ƐĂůĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ ŐŽŽĚƐ ŵĂĚĞ ŽĨ
͕ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ͕ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ƐƚŽŶĞƐ͕ ǁĂƚĐŚĞƐ
͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ ĐůĞĂŶŝŶŐ ĂŶĚ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕ ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ ĨƌĂŵĞƐ ĨŽƌ ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ ĂŶĚ

ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ŐŽŽĚƐŵĂĚĞŽĨůĞĂƚŚĞƌŽƌŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƚĂŝůƐĂůĞƐĂŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ͕ǁŚŽůĞƐĂůĞ

والعمليات ابلتجزئة ،البيع
واجللود املبيعات
من اجل :
املالبس،ابجلملة،ألبسة
املقلدة،
البضائع املصنوعة من اجللود

ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŽŶůŝŶĞƐĂůĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ

عروض املبيعات والبيع على االنرتنت فيما يتعلق

ůĞĂƚŚĞƌ͕ ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ
ĂŶĚ ŚĞĂĚŐĞĂƌ͕ ďŽǆĞƐ
͕ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ŐŽŽĚƐŵĂĚĞŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐ͕ƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ

األحجار الكرمية ،ساعات اليد ،املواد العطرية،

ĂŶĚ ĐĂƐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ŐŽŽĚƐ͕ ũĞǁĞůƌǇ

املعادن الثمينة،
املصنوعة من
القدم وأغطية الرأس ،الصناديقابجملوهرات ،البضائع
املذكورة
للبضائع
واحلافظات

͕ǁĂƚĐŚĞƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĐůĞĂŶŝŶŐĂŶĚƉŽůŝƐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ĨƌĂŵĞƐĨŽƌƐƉĞĐƚĂĐůĞƐĂŶĚ
͕ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ŐŽŽĚƐŵĂĚĞŽĨůĞĂƚŚĞƌŽƌŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨůĞĂƚŚĞƌ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚŚĞĂĚŐĞĂƌ͕ďŽǆĞƐĂŶĚĐĂƐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚŐŽŽĚƐ͕ũĞǁĞůƌǇĐĂƐĞƐ͖ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƌĞƚĂŝůƉŽŝŶƚƐŽĨƐĂůĞ͖ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞƌƵŶŶŝŶŐŽĨ
͘ĨƌĂŶĐŚŝƐĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐ

ات النظارات الطبية،
وتلميع،
مستحضرات تنظيف
واملساعدة يف
االستشار
أعاله ،حقائب اجملوهرات؛ خدمات
النظارات الشمسية ،إطارات النظارات و النظارات

تقدميمن اجللود
البضائع املصنوعة
أتسيس نقاط البيع ابلتجزئة؛ الشمسية،
واجللودرات
االستشا
خدمات
املقلدة ،املالبس ،ألبسة القدم وأذطية الرأس،

منشآتحقائب
للبضائع امليكورة أعاله،
واملساعدات ملاحني االمتياز فيماالصناديق
ممنوحة
واحلافظاتإبدارة
يتعلق

ĐĂƐĞƐ͖ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ĂŶĚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ŝŶ ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ

ƌĞƚĂŝů ƉŽŝŶƚƐ ŽĨ ƐĂůĞ͖ ĨƌĂŶĐŚŝƐĞƌ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƌƵŶŶŝŶŐ ŽĨ ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ
͘ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐ

اجملوهرات؛ خدمات االستشارات واملساعدة يف أتسيس

االمتياز .

أبسم  :ابندورا إيه/أس

نقاط البيع ابلتجزئة؛ خدمات تقدمي االستشارات
واملساعدات ملاحني االمتياز فيما يتعلق إبدارة منشآت

In the name of: Pandora A/S

ممنوحة االمتياز .

أبسم  :ابندورا إيه/أس

In the name of: Pandora A/S

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ
<ŽďĞŶŚĂǀŶs͕ĞŶŵĂƌŬ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العن ووان  :هووانينيلولني  9609 ،91-91كوبينلووان ن و ،

͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ<ŽďĞŶŚĂǀŶs
ĞŶŵĂƌŬ

العنووووونا  :جووووو ففن ينلم ر 15- 12ا

الدننارك

 1561ين ني فر ف ا الدنم و

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  1127البرية


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية 
ص .ب  7725البية
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العالمة التجارية رقم  30012:
العالمة التجارية رقم  30059 :

يف الصنف  07 :

يف الصنف  01 :

Ϳ;2

Trade Mark No.: 31195
Trade Mark No.: 31195
In Class: 14

Date: 29/03/2017

التاريخ  5102/13/51 :

من اجل  :اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار 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 الثمينة واألحجار النفيسة ،وتقليدها؛

In Class: 14

͖:ĞǁĞůůĞƌǇ͖ ƉĂƐƚĞ ũĞǁĞůůĞƌǇ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͕ ƉĞĂƌůƐ ĂŶĚ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ͕ ĂŶĚ
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ƚŚĞƌĞŽĨ͖ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƉƌĞĐŝŽƵƐ
ƐƚŽŶĞƐ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƐĞŵŝͲƉƌĞĐŝŽƵƐ
ƐƚŽŶĞƐ͖ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͖ ŽƚŚĞƌ
ĂƌƚŝĐůĞƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͕ĂŶĚ
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ ũĞǁĞůůĞƌǇŵĂĚĞǁŝƚŚŽƌŽĨŵĂŶ

Date: 29/03/2017

التاريخ  5102/13/51 :

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

من اجل  :اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار الكرمية:ĞǁĞůůĞƌǇ͖ ƉĂƐƚĞ ũĞǁĞůůĞƌǇ͖ ،
ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͕ ƉĞĂƌůƐ ĂŶĚ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ͕ ĂŶĚ
2017/11/7
العرشون
الثمينة ،وتقليدها؛ األحجار النفيسة الطبيعية
واملعادن
العددالاللئ
53
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ƚŚĞƌĞŽĨ͖ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƉƌĞĐŝŽƵƐ
واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة الطبيعية أو االصطناعية؛ ƐƚŽŶĞƐ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƐĞŵŝͲƉƌĞĐŝŽƵƐ
األحجار الكرمية الطبيعية أو األصطناعية؛ البضائع األخرى ƐƚŽŶĞƐ͖ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͖ ŽƚŚĞƌ
Date: 29/03/2017
التاريخ  7102 /13/75 :
ĂƌƚŝĐůĞƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͕ĂŶĚ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗:ĞǁĞůůĞƌǇ͖ƉĂƐƚĞũĞǁĞůůĞƌǇ͖ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ
من اجل  :اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار
قليدها؛
وت
النفيسة،
واألحجار
املصنوعة من املعادن الثمينة
ƉĞĂƌůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐ͕ĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ŶĂƚƵƌĂů
الكرمية ،الاللئ واملعادن الثمينة ،وتقليدها؛ األحجار
͖ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ
Ͳ ũĞǁĞůůĞƌǇŵĂĚĞǁŝƚŚŽƌŽĨŵĂŶ
ŽƌĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐĂŶĚŶĂƚƵƌĂůŽƌĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐĞŵŝ
ƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͖ŶĂƚƵƌĂůŽƌĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͖ŽƚŚĞƌ
املصنوعةشبه
أو واألحجار
واالصطناعية
النفيسة
من قبل
الطبيعيةمن احلجارة
املصنوعة
اجملوهرات
ŵĂĚĞ ĂƌƚŝĐůĞƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͕ĂŶĚ
النفيسةانإنسانƐƚŽŶĞƐ͕ ĐƌǇƐƚĂůƐ ĂŶĚͬŽƌ ĐƵďŝĐ ƐƚŽŶĞƐ͖ ،
الطبيعية أو االصطناعية؛ األحجار الكرمية الطبيعية أو
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ũĞǁĞůůĞƌǇŵĂĚĞǁŝƚŚŽƌŽĨŵĂŶŵĂĚĞ
͖ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ
املعادناملصنوعة ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ ŽĨ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ Žƌ
͖ƐƚŽŶĞƐ͕ĐƌǇƐƚĂůƐĂŶĚͬŽƌĐƵďŝĐƐƚŽŶĞƐ͖ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ
املصنوعة
البضائع األخر
الزينة؛من احللي
املكعبة؛ى حلي
األصطناعية؛احلجارة
الكريستال و/أو
ŽƌŶĂŵĞŶƚƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ͖ĐƵĨĨ
ĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ͖ĐƵĨĨůŝŶŬƐ͖ŽƌŶĂŵĞŶƚĂůƉŝŶƐ͖ĐĂƐĞƐ
͘ůŝŶŬƐ͖ŽƌŶĂŵĞŶƚĂůƉŝŶƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌũĞǁĞůůĞƌǇ
الثمينة واألحجار النفيسة ،وتقليدها؛ اجملوهرات
داببيس الزينة؛
املطليةأوهبا ؛ أزر
الثمينة
من املعادن
األكمام؛اإلنسان،
ار من قبل
املصنوعة
منأواحلجارة
املصنوعة
͘ĨŽƌũĞǁĞůůĞƌǇ
الكريستال و /أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي
املصنوعة من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار

علب اجملوهرات  .

In theInname
of: Pandora A/S
the name of: Pandora A/S

أبسم  :ابندورا إيه/أس

األكمام؛ داب بيس الزينة؛ علب اجملوهرات  .
أبسم  :ابندورا إيه /أس

͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ<ŽďĞŶŚĂǀŶs
العنووووونا  :جووووو ففن ينلم ر 15- 12ا
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ
 9609كوبينلووان ن و ،
العن ووان  :هووانينيلولني ،91-91
ĞŶŵĂƌŬ
 1561ين ني فر ف ا الدنم و
<ŽďĞŶŚĂǀŶs͕ĞŶŵĂƌŬ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الدننارك التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
عنوان
ص .ب  1127البرية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية 
عنوان 

ص .ب  7725البية
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العالمة التجارية رقم  30016:






Trade Mark No.: 31196

العالمة التجارية رقم  30056 :

يف الصنف  07 :

يف الصنف  01 :
التاريخ  7102 /13/75 :

 5102/13
التاريخ /51 :
من اجل :

اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار

In Class:
14 14
In Class:

Date: 29/03/2017

͗Date:/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕29/03/2017:ĞǁĞůůĞƌǇ͖ƉĂƐƚĞũĞǁĞůůĞƌǇ͖ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ

ƉĞĂƌůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐ͕ĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ŶĂƚƵƌĂů

من اجل  :اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار 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 الثمينة واألحجار النفيسة ،وتقليدها؛

اجملوهرات املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل انإنسان،

الكريستال و/أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي املصنوعة
من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار األكمام؛ داببيس الزينة؛

ساعات اليد ؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب

للمجوهرات والساعات  .

أبسم  :ابندورا إيه/أس

العن ووان  :هووانينيلولني  9609 ،91-91كوبينلووان ن و ،
الدننارك

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7725البية



Trade Mark No.: 31196

͖:ĞǁĞůůĞƌǇ͖ ƉĂƐƚĞ ũĞǁĞůůĞƌǇ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͕ ƉĞĂƌůƐ ĂŶĚ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ͕ ĂŶĚ
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ƚŚĞƌĞŽĨ͖ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƉƌĞĐŝŽƵƐ
ƐƚŽŶĞƐ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƐĞŵŝͲƉƌĞĐŝŽƵƐ
ƐƚŽŶĞƐ͖ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͖ ŽƚŚĞƌ
ĂƌƚŝĐůĞƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͕ĂŶĚ
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ũĞǁĞůůĞƌǇŵĂĚĞǁŝƚŚŽƌŽĨŵĂŶ
͖ŵĂĚĞ ƐƚŽŶĞƐ͕ ĐƌǇƐƚĂůƐ ĂŶĚͬŽƌ ĐƵďŝĐ ƐƚŽŶĞƐ
ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ͖ ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ ŽĨ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ Žƌ
͖ĐŽĂƚĞĚ ƚŚĞƌĞǁŝƚŚ͖ ĐƵĨĨ ůŝŶŬƐ͖ ŽƌŶĂŵĞŶƚĂů ƉŝŶƐ
ǁĂƚĐŚĞƐ͖ ǁĂƚĐŚ ƐƚƌĂƉƐ͖ ǁĂƚĐŚ ĐŚĂŝŶƐ͖ ĐĂƐĞƐ ĨŽƌ
͘ũĞǁĞůůĞƌǇĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐ

In the name of: Pandora A/S
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ
<ŽďĞŶŚĂǀŶs͕ĞŶŵĂƌŬ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





والساعات  .
أبسم  :ابندورا إيه /أس

In the name of: Pandora A/S

الثمينة واألحجار النفيسة ،وتقليدها؛ اجملوهرات
العنووووونا

͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ<ŽďĞŶŚĂǀŶs
ĞŶŵĂƌŬ

 :جووووو ففن ينلم ر 15- 12ا

 1561ين ني فر ف

ا الدنم

ůŝŶŬƐ͖ŽƌŶĂŵĞŶƚĂůƉŝŶƐ͖ǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁĂƚĐŚƐƚƌĂƉƐ͖ǁĂƚĐŚ
͘ĐŚĂŝŶƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌũĞǁĞůůĞƌǇĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐ

و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر

املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل اإلنسان،
العدد العرشون 2017/11/7
الكريستال و /أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي
ص .ب  1127البرية
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املصنوعة من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار



األكمام؛ داببيس الزينة؛ ساعات اليد ؛ قشط لساعات

اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب للمجوهرات
Trade Mark No.: 31197
العالمة التجارية رقم  30012:
والساعات  .
In Class: 14
يف الصنف  07 :
In the name of: Pandora A/S
أبسم  :ابندورا إيه/أس
Date: 29/03/2017
التاريخ  5102/13/51 :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ<ŽďĞŶŚĂǀŶs
العنووووونا  :جووووو ففن ينلم ر 15- 12ا
الصناعية؛ االحجار الكرمية/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ :ĞǁĞůůĞƌǇ͖ ƉĂƐƚĞ ũĞǁĞůůĞƌǇ͖ ،
من اجل  :اجملوهرات؛ اجملوهرات
ĞŶŵĂƌŬ
 1561ين ني فر ف ا الدنم و
ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͕ ƉĞĂƌůƐ ĂŶĚ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ͕ ĂŶĚ
الاللئ واملعادن الثمينة ،وتقليدها؛ األحجار النفيسة الطبيعية
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ
ƚŚĞƌĞŽĨ͖ ŶĂƚƵƌĂů:
Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƉƌĞĐŝŽƵƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة الطبيعية أو االصطناعية؛ ƐƚŽŶĞƐ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƐĞŵŝͲƉƌĞĐŝŽƵƐ
ص .ب  1127البرية
ƐƚŽŶĞƐ͖ ŶĂƚƵƌĂů Žƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͖ ŽƚŚĞƌ
األحجار الكرمية الطبيعية أو األصطناعية؛ البضائع األخرى
ͲŽƌĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐĂŶĚŶĂƚƵƌĂůŽƌĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐĞŵŝ

الكرمية ،الاللئ واملعادن الثمينة ،وتقليدها؛ األحجار
ĂƌƚŝĐůĞƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͕ĂŶĚ
ƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͖ŶĂƚƵƌĂůŽƌĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŐĞŵƐƚŽŶĞƐ͖ŽƚŚĞƌ
الثمينة
املعادن
من
املصنوعة
النفيسة ،النفيسة
واألحجارواألحجار شبه
الطبيعية واالصطناعية
النفيسة
وتقليدها؛ ĂƌƚŝĐůĞƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͕ĂŶĚ

ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ũĞǁĞůůĞƌǇŵĂĚĞǁŝƚŚŽƌŽĨŵĂŶ
ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ũĞǁĞůůĞƌǇŵĂĚĞǁŝƚŚŽƌŽĨŵĂŶŵĂĚĞ
الطبيعية أو االصطناعية؛ األحجار الكرمية الطبيعية أو
͖ƐƚŽŶĞƐ͕ĐƌǇƐƚĂůƐĂŶĚͬŽƌĐƵďŝĐƐƚŽŶĞƐ͖ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ
اجملوهرات املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل
انإنسانĐƌǇƐƚĂůƐ ĂŶĚͬŽƌ ĐƵďŝĐ ƐƚŽŶĞƐ͖ ،
ŵĂĚĞ ƐƚŽŶĞƐ͕ ŽƌŶĂŵĞŶƚƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ͖ĐƵĨĨ
األصطناعية؛ البضائع األخرى املصنوعة من املعادن








العالمة التجارية رقم 30052 :

يف الصنف  01 :
التاريخ 7102 /13 /75 :
من اجل

:

Trade Mark No.: 31197



In Class: 14
Date: 29/03/2017



اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛

االحجار

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗:ĞǁĞůůĞƌǇ͖ƉĂƐƚĞũĞǁĞůůĞƌǇ͖ŐĞŵƐƚŽŶĞƐ
ƉĞĂƌůƐĂŶĚƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐ͕ĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ŶĂƚƵƌĂů

ůŝŶŬƐ͖ŽƌŶĂŵĞŶƚĂůƉŝŶƐ͖ǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁĂƚĐŚƐƚƌĂƉƐ͖ǁĂƚĐŚ
الثمينة واألحجار النفيسة ،وتقليدها؛ اجملوهرات
ŽĨ ƉƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ
املصنوعة Žƌ
͘ĐŚĂŝŶƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌũĞǁĞůůĞƌǇĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐ

الكريستال و/أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي
 ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ͖ ŽƌŶĂŵĞŶƚƐ

املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل اإلنسان،



األكمام؛الزينة؛
راراملكعبة؛ حلي
احلجارة
املطلية و /أو
من املعادن الثمينة أوالكريستال
احللي الزينة؛
داببيس
هبا ؛ أز

املصنوعة من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار

͖ĐŽĂƚĞĚ ƚŚĞƌĞǁŝƚŚ͖ ĐƵĨĨ ůŝŶŬƐ͖ ŽƌŶĂŵĞŶƚĂů ƉŝŶƐ
ǁĂƚĐŚĞƐ͖ ǁĂƚĐŚ ƐƚƌĂƉƐ͖ ǁĂƚĐŚ ĐŚĂŝŶƐ͖ ĐĂƐĞƐ ĨŽƌ
͘ũĞǁĞůůĞƌǇĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐ

ساعات اليد ؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب Ϳ ; 03
األكمام؛ داببيس الزينة؛ ساعات اليد ؛ قشط لساعات
اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب للمجوهرات

للمجوهرات والساعات  .

والساعات  .
أبسم  :ابندورا إيه /أس

أبسم  :ابندورا إيه/أس

العنووووونا

In the name of: Pandora A/S

In the name of: Pandora A/S
͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ<ŽďĞŶŚĂǀŶs
ĞŶŵĂƌŬ

 :جووووو ففن ينلم ر 15- 12ا

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǀŶĞŚŽůŵĞŶϭϳͲϭϵ͕ϭϱϲϭ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
<ŽďĞŶŚĂǀŶs͕ĞŶŵĂƌŬ

91ا،الدنم و
فر ف
 1561ين ني
 9609كوبينلووان ن و ،
-91
العن ووان  :هووانينيلولني

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

الدننارك

ص .ب  1127البرية




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية – 

البية
ص .ب 7725
















; 0373
Ϳ






العالمة


التجارية




Trade Mark No.: 31203

رقم  30713 :

يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/13/75 :







من اجل

:

العالمة التجارية رقم  30713 :

املستحضرات  9الطبية والصيدالنية,
يف الصنف :
احلمية 7102/13/
التاريخ 75 :
ومواد

Ϳ ; 03

In Class: 5
Date: 29/03/2017

Trade Mark No.: 31203

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗In
DĞĚŝĐŝŶĂůĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
Class: 5

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇĂŶĚŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ

Date: 29/03/2017

املكمالت الغياية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐŝŶĂůĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
من اجل  :املستحضرات الطبية والصيدالنية,
In the name of:
SUN PHARMACEUTICAL
أبسم  :صن فارماكيوتيكال INDUSTRIES
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇĂŶĚŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ

LIMITED
انداسرتيز ليمتد
العنونا

 :صور جو يس 231 ,يو ,1/

ييسوووووووووتر اكسووووووووو ريال ج ينيوووووووووو

,جن يهوووو ي

 -ا سوووو  ,منم وووو ا -

 ,133360اليند

^^ĚĚƌĞƐƐ͗^hE,Kh^͕ϮϬϭͬϭ͕t^dZEyWZ
͕,/',tz͕'KZ'KEͲ^d͕DhD/ͲϰϬϬϬϲϯ
/E/

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





;3Ϳ







ƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬ
ů ͲĞĞƌĞ Ś
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; 3 Ϳ
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Trade Mark No.: 31208

 30511: العالمة التجارية رقم

In Class: 35

Trade Ma rk
No.: 31208
In Cla ss: 35
Da te: 30 /03 /20
17
/ŶZ ĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗





Date: 30/03/2017

ƵƐŝŶĞ ƐƐŵĂŶĂ
ŐĞŵĞŶƚƐŽĨ ŚŽƚ
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚ
ĞůƐĂŶĚ
ĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂ
ĐĐŽ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵ
ĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵ ŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚ
ĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵď
ŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌ
ůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂ
ŝŶĐů ƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐ
ƚŝŽŶ͕
ĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞ
ƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚ
ŶƚƐĂŶĚ
ĞůƐ͖ŵĂƌŬĞ ƚŝŶŐ
ŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ŝŶĐů ƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞ

ƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚ
ŶƚƐĂŶĚ
ĞůƐŝŶĐůƵĚŝ ŶŐƚ
ŚĞĂĚǀĞ ƌƚŝƐŝ ŶŐŽ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞ
ĨƚŚĞ
ĚƐĞ ƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚ
ĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁ
ƚŚĞ ƌŐůŽďĂů
ŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌ
ĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂ
ƚŝŽŶ

 32 : يف الصنف





30719 : جارية رقم
العالمة الت
 39 : يف الصنف
 7102 /13 /31
: التاريخ
عمال الفنادق واملوتيالت
 خد مات ادارة ا: اجل
من
مبا يف ذلك الشقق
إليواء املؤقت األخرى
ومرافق ا
شة؛ خد مات العالقات
وال شقق الفندقية املفرو
شة
ملفرو
ا
املؤقت مبا يف ذلك
يتعلق مب رافق االيواء
ال عامة فيما
ملفروشة وال شقق الفندقية
واملوتيالت والشقق ا
ادق
الفن
اإل يواء املؤقت مبا يف
خد مات ت سويق م رافق
املفروشة؛
شقق املفروشة والشقق
الفنادق واملوتيالت وال
ذلك

 5102/13/31 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐ  خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت ومرافق: من اجل
ĂŶĚ ŵŽƚĞůƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚ
انإيواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق املفروشة والشقق
ŚŽƚĞůƐ͖ ƉƵďůŝĐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ
ŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات العامة فيما يتعلق مبرافق
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ŽĨ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ŵŽƚĞůƐ͕ ƐĞƌǀŝĐĞĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ االيواء املؤقت مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚ ŚŽƚĞůƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇ والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق انإيواء املؤقت
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ;ƌĞŶƚĂů
ŽĨ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ ĐĂƚĞƌŝŶŐ ;ĨŽŽĚ ĂŶĚ ĚƌŝŶŬͿ͕ ƌĞŶƚĂů ŽĨ مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق
ŵĞĞƚŝŶŐ ƌŽŽŵƐ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ ĐĂĨĞƐ͕ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ŽĨ
ĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞ
ŶƚĂůŽĨƚĞ ŵƉŽƌĂƌǇͿ͕
ĐĂƚĞƌŝŶŐ
ƌŝŶŬͿ͕ƌĞ ŶƚĂ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ůŽĨ ŵĞ
ĞƚŝŶŐƌŽŽŵ
Ɛ͕ƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
العالنواالعالن للخدمات
وا الدعاية
عاية ذلك
الد مبا يف
،الفندقيةكاملفروشة
ǀĂƚŝ ŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌ
ذل
مبا يف
ĂƌǇĂĐĐŽŵŵ
ŽĚĂƚŝŽŶ
ŚŽƵƐŝŶŐ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚ
ĞŵƉŽƌĂƌǇ
͖
وشبكات
ŚŽƵƐŝŶŐ
االنرتنت
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
شبكة
عرب
͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞ ůƐĞ
ƌǀŝĐĞƐ͘
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
me
 .املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات حاسوبية عاملية

of: MILLEN NIUM
& CO PT HO RN
AT ION AL LIM
E
IT ED
ϯϲ ZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚ
ηϬϰ ͲϬϭ͕ŝ ƚǇ,ŽƵ
ƐĞ͕
ĞϬ ϲϴϴϳϳ ͘

كوبثورن

اند

،ة
ورة


م

In the name of: MILLENNIUM &
ميلينيوم اند وووووا
كوبثورن إنرتنشنال ليمتد
 ي ن أبسم06
 يدا: سووووور
جوووو يسا سوووونه فن ة
COPTHORNE
INTERNATIONAL
وو ت
:
ب.للم لكيه  ال فكريه ص
LIMITED
مساس
ل سطني
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ ، سوويت هووا س69-63  ر و،  ر بنس و ر40 : العن ووان
,ŽƵƐĞ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
608811 سنغانورة
; 00 Ϳ


ƐĨŽƌ^Ğƌǀ
ŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

  مساس للملكيه الفكريه: عنوان التبليغ
 فلسطني- انبلس501 ب.ص


; 00 Ϳ
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Trade Mark No.: 31216

 30506: العالمة التجارية رقم

In Class: 35



ark No.: 31216
35
03 /2017

 32 : يف الصنف

Date: 30/03/2017
 5102/13/31 307
:  التاريخ06 : رقم
 3
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐ  خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت ومرافق: من اجل
ŽĨ͗ƵƐŝŶĞ ƐƐŵĂŶĂŐĞŵ
7102 /13
ĞŶƚƐŽĨŚŽ
ĂŶĚ ŵŽƚĞůƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚ
ŚŽƚĞůƐ͖ ƉƵďůŝĐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ
ŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ŽĨ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ŵŽƚĞůƐ͕ ƐĞƌǀŝĐĞĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚ ŚŽƚĞůƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ;ƌĞŶƚĂů

ƚĞůƐĂŶĚ
ƚŚĞ ƌƚĞ ŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽ
ŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚ
ƚŵĞ ŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵ
ŝŶŐ
ĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌ
ĞůĂƚŝŽŶƐ
ůĂƚŝ ŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌ
ĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
͕
ĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞ
ƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞ ŶƚƐ
ĂŶĚ
ŽƚĞ ůƐ͖ŵĂƌŬĞ ƚŝŶŐ
ŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽ
ŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞ
ƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞ ŶƚƐ
ĂŶĚ
ŽƚĞ ůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚ
ĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨ ƚŚĞ

ŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚ
ĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚ
ĞƌŐůŽďĂů
ƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌ
ĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

ŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞ
ŶƚĂůŽĨƚĞ ŵƉŽƌĂƌǇͿ͕
ĐĂƚĞƌŝŶŐ

واملوتيالت

الفنادق

اعمال

ادارة

مات
املؤقت
ملفروشة؛ خدمات ال عالقات
ق الفن دقية ا
اليواء املؤقت مبا يف ذلك
لق مبرافق ا
املفروشة وال شقق الفندقية
الت والشقق
مرافق اإل يواء املؤقت مبا يف
ات تسويق
املفروشة والشقق
واملوتيالت وال شقق

ذلكذلكالشق
الشقققاملفروشة والشقق
األخرى مبا يف
املؤقت
ا انإيواء
مبا يف
ألخرى

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
مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق

 خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت ومرافق: من اجل
ĂŶĚ ŵŽƚĞůƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚ انإيواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق املفروشة والشقق
ŚŽƚĞůƐ͖ ƉƵďůŝĐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ
2017/11/7
العرشون
العدد
56ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
خدمات العالقات العامة فيما يتعلق مبرافق
املفروشة؛
الفندقية
ŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ŽĨ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
واملوتيالتواالعالن
الفنادق الدعاية
ذلكيف ذلك
يف مبا،املفروشة
والشقق املفروشة
الفندقيةاملؤقت مبا
االيواء
ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ŵŽƚĞůƐ͕ ƐĞƌǀŝĐĞĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ
ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
للخدمات امليكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚ ŚŽƚĞůƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق انإيواء املؤقت
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌ
 .حاسوبية عاملية
ŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇ
والشقق
املفروشة
والشقق
واملوتيالت
الفنادق
 ذلك: أبسميف
مبا
In
the
name
of:
MILLENNIUM
&
COPTHORNE
كوبثورن
اند
ميلينيوم
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ;ƌĞŶƚĂů
INTERNATIONAL
LIMITED
ŽĨ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ ĐĂƚĞƌŝŶŐ ;ĨŽŽĚ
ĂŶĚ ĚƌŝŶŬͿ͕ ƌĞŶƚĂů ŽĨ
إنرتنشنال ليمتد
ŵĞĞƚŝŶŐ ƌŽŽŵƐ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ ĐĂĨĞƐ͕ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ŽĨ  مبا يف ذلك الدعاية واالعالن للخدمات،الفندقية املفروشة
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
 ي نسووووور يدا وووووا06 : العنووووونا
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
 .حاسوبية عاملية
وشبكات
االنرتنت
عرب- 31
املذكورة
ووونه فن ة
يسا سو
شبكةت جوووو
 سوووو31
ŚŽƵƐŝŶŐ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
362255
:
ب.ليمتد ص
نشنالالفكريه
للملكيه
اندمساس: ميلينيوم
 التبليغ:عنوان
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: MILLENNIUM
&
كوبثورن إنرت
أبسم
COPTHORNE INTERNATIONAL
LIMITED

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ

,ŽƵƐĞ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
; 02

 فلسطني-  انبلس705


، سوويت هووا س69-63  ر و،  ر بنس و ر40 : العن ووان
608811  سنغانورة



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ



  مساس للملكيه الفكريه: عنوان التبليغ

; 09 Ϳ

 فلسطني- انبلس501 ب.ص
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Trade Mark No.: 31220

 30551: العالمة التجارية رقم

In Class: 35
Date: 30/03/2017
Trade
Mark No.:
31220
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐ



 32 : يف الصنف



 5102/13/31 : التاريخ


 30771 : العالمة التجارية رقم
: من اجل
ĂŶĚ
ŵŽƚĞůƐ35
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت ومرافق
In
Class:
39 : يف الصنف
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚ
Date:
 7102
/13/املؤقت
31 : التاريخ
ŚŽƚĞůƐ͖30/03/2017
ƉƵďůŝĐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ يف ذلك الشقق املفروشة والشقق
األخرى مبا
انإيواء
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
 خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت: من اجل
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ يتعلق مبرافق
العالقات يفالعامة
الفندقية
ذلكفيماالشقق
خدماتاألخرى مبا
املفروشة؛املؤقت
ومرافق اإليواء
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ŽĨ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات
ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ŵŽƚĞůƐ͕ ƐĞƌǀŝĐĞĚ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ االيواء املؤقت مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة
ŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚ
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚ ŚŽƚĞůƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ
ŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌ
والشققافقالفندقية
واملوتيالت
انإيواء املؤقت
املفروشةتسويق مر
والشققخدمات
املفروشة؛
الفنادقالفندقية
والشقق
ŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌ
يف
مبا
املؤقت
اإليواء
مرافق
تسويق
خدمات
املفروشة؛
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ;ƌĞŶƚĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
املفروشة املفروشة
والشقق والشقق
واملوتيالت
الفنادقالفنادق
مباذلكيف ذلك
واملوتيالت
ŽĨ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ ĐĂƚĞƌŝŶŐ ;ĨŽŽĚ ĂŶĚ ĚƌŝŶŬͿ͕ ƌĞŶƚĂů ŽĨ والشقق والشقق
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
ŵĞĞƚŝŶŐ ƌŽŽŵƐ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ ĐĂĨĞƐ͕ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ŽĨ
ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ͕
 مبا يف ذلك الدعاية واالعالن،الفندقية املفروشة
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ  مبا يف ذلك الدعاية واالعالن للخدمات،الفندقية املفروشة
للخدمات امليكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
ŚŽƵƐŝŶŐ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞĚ
 .املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات حاسوبية عاملية
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

In the name of: MILLENNIUM &
COPTHORNE INTERNATIONAL
LIMITED
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ
,ŽƵƐĞ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 ميلينيوم اند كوبثورن إنرتنشنال ليمتد: أبسم

، سوويت هووا س69-63  ر و،  ر بنس و ر40 : العن ووان

608811 سنغانورة

- انبلس501 ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
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فلسطني


ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

57

 ي نسووووور يدا وووووا06 : العنووووونا
 سوووو ت جوووو يسا سوووونه فن ة31- 31
362255

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطني-  انبلس705
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Trade Mark No.: 31237
In Class: 12





 30732 : العالمة التجارية رقم
 07 : يف الصنف

Date: 03/04/2017

 7102/11/13 : التاريخ
  سياراتكهرابئيه: من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐsĞŚŝĐůĞ
Mark No.:
31237 New Energy Automobile
 30732
 : انرجيالتجارية رقم
 اكسامني ديال نيو العالمة: أبسم
In the name of: Trade
Xiamen
Dalle
CO
In Class: 12
 07 : يف الصنف
.Ltd
Date: 03/04/2017
اوتوموابيل
 7102/11/13 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐsĞŚŝĐůĞ
  سياراتكهرابئيه: من اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭƐƚ&ůŽŽƌ͕ƵŝůĚŝŶŐ͕EŽ͘ϯϲ͕EŽƌƚŚdĂŶŐĂŶZ
 وووا.D  م نووو.1 ووو ي، ال: العنوونا
In the name of: Xiamen Dalle New Energy Automobile CO  اكسامني ديال نيو انرجي: أبسم
.Ltd
ŽƵĚ͕ŽŶŐĨƵdŽǁŶ͕,/E/^dZ/d͕yŝĂŵĞŶ͕dĞů
 و. اوتوموابيلي
دينهن تو- عم ل ت ن- 06
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭƐƚ&ůŽŽƌ͕ƵŝůĚŝŶŐ͕EŽ͘ϯϲ͕EŽƌƚŚdĂŶŐĂŶZ  وووا.D  م نووو.1 ووو ي، ال: العنوونا
ϬϬϴϲϱϵϮϲϱϯϱϯϭϲ
عوووووووووووووووووووووووووو مر- ج كوووووووووووووووووووووووووو


ŽƵĚ͕ŽŶŐĨƵdŽǁŶ͕,/E/^dZ/d͕yŝĂŵĞŶ͕dĞů
ϬϬϴϲϱϵϮϲϱϯϱϯϭϲ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ϭƐƚ&ůŽŽƌ͕ƵŝůĚŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ϭƐƚ&ůŽŽƌ͕ƵŝůĚŝŶŐ
͕EŽ͘ϯϲ͕EŽƌƚŚdĂŶŐĂŶZŽƵĚ͕ŽŶŐĨƵ
͕EŽ͘ϯϲ͕EŽƌƚŚdĂŶŐĂŶZŽƵĚ͕ŽŶŐĨƵ
 dŽǁŶ͕,/E/^dZ/d͕yŝĂŵĞŶ͕dĞů
ϬϬϴϲϱϵϮϲϱϯϱϯϭϲ
dŽǁŶ͕,/E/^dZ/d͕yŝĂŵĞŶ͕dĞů
;5Ϳ

ϬϬϴϲϱϵϮϲϱϯϱϯϭϲ










78





 و. دينهن تو ي- عم ل ت ن- 06

عوووووووووووووووووووووووووو مر- ج كوووووووووووووووووووووووووو
33265226505016

33265226505016

رقم:.التبليغ
 مبىن
مشال- 36مشال
رقم.-مبىن36
.0 الطابق
 عنوان.0  الطابق: عنوان التبليغ


شيامن- حي هايكان. دونغو اتون- اتنغ
11969576939306


شيامن- حي هايكان. دونغو اتون- اتنغ
11969576939306




; 9 Ϳ













Trade Mark No.: 31238
Trade Mark No.: 31238

 13213
: العالمة التجارية رقم
30739 : العالمة التجارية رقم



In Class: 16

06 : يف الصنف
 31
: يف الصنف

In Class: 16

Date: 03/04/2017

Date: 03/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚďŽĂƌĚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌĐĂƌĚďŽĂƌĚ͖ďŽŽŬůĞƚƐ͖
ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͖ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͖ŐƌĞĞƚŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ŚĂŶĚďŽŽŬƐ
;ŵĂŶƵĂůƐͿ͖ŶŽƚĞďŽŽŬƐ͖ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͖^ĞĂůŝŶŐƐƚĂŵƉƐ͘

 7102 /11 /13 : التاريخ
 الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة: من اجل

 2332/30/31 : التاريخ

 مواد التوجيه، القرطاسية، املطبوعات،من هيه املواد
لوحات
، كليشيهات،)األجهزة
 (عدا: والتدريس

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WĂƉĞƌ͕ ĐĂƌĚďŽĂƌĚ ĂŶĚ ŐŽŽĚƐ من اجل الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه
، تقاومي، كتيبات،إعالانت من الورق أو الورق املقوى
ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ͖
مواد
،القرطاسية
،املطبوعات
،املواد
، دفاتر،)التوجيه
جزة (أدلة
كتب مو
،بطاقات هتنئة
،جات
كتالو
ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇ͖ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů والتدريس (عدا
 أختام توثيق،نشرات إخبارية دورية
;ĞǆĐĞƉƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ ƉƌŝŶƚŝŶŐ ďůŽĐŬƐ͖ ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚ  لوحات إعالانت من الورق أو الورق، كليشيهات،)األجهزة
In the name of: Edraak for Training and Development
كة إدراك للتدريب
 شر: أبسم
ďŽĂƌĚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌĐĂƌĚďŽĂƌĚ͖ďŽŽŬůĞƚƐ͖ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͖
والتنمية اجملتمعية
موجزة
كتب
،هتنئة
طاقات
ب
،كتالوجات
،تقاومي
،كتيبات
،املقوى
ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͖ ŐƌĞĞƚŝŶŐ ĐĂƌĚƐ͖ ŚĂŶĚďŽŽŬƐ ;ŵĂŶƵĂůƐͿ͖
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲŵŵĂŶ–ů^ŚŵĞƐĂŶŝ–YƵĞĞŶ
–
– دموووووووووووو
 األ د:
العنوووووووووووونا
EŽŽƌ^ƚ͘–ƵŝůĚŝŶŐEŽ͘ϴϲW͘K͘ŽǆϵϵϯϲŵŵĂŶ
–
الملكووو نوون
– عوو
الشم سوو ن
ŶŽƚĞďŽŽŬƐ͖ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͖^ĞĂůŝŶŐƐƚĂŵƉƐ͘
 أختام توثيق، نشرات إخبارية دورية، دفاتر،)(أدلة
ϭϭϭϵϭ:ŽƌĚĂŶ







 دموو2206 ب. ص26 وا

دمو ة

11121
In
the name of: Edraak for Training
األرداك للتدريب والتنمية اجملتمعية
كة إد
 شر: أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
and Development
 فلسطني-  انبلس705
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲŵŵĂŶ–ů^ŚŵĞƐĂŶŝ
 األرد – عم و – الشميس و – ش و را المة و:  العن ونا

–YƵĞĞŶEŽŽƌ^ƚ͘–ƵŝůĚŝŶŐEŽ͘ϴϲW͘K͘ 11131  عمووووو3398 ب. ص68  ووووونر – عمووووو ر ر ووووو

ŽǆϵϵϯϲŵŵĂŶϭϭϭϵϭ:ŽƌĚĂŶ
األرد

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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- انبلس232 ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
فلسطني
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Trade Mark No.: 31239

العالمة التجارية رقم  13212:

يف الصنف  15 :




In Class: 35



Date: 03/04/2017

التاريخ  2332/30/31 :

Trade Mark No.: 31238

العالمة التجارية رقم  30739 :

͗ŽĨ

ZĞƐƉĞĐƚ

/Ŷ

In Class: 16

يف الصنف 06 :
الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ
من اجل :
التاريخ  7102 /11 /13 :
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ KĨĨŝĐĞ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
من اجل  :الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة
النشاط املكتيب ،حتديث مواد الدعاية
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů
واإلعالن ،لصق Ͳ&ƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ hƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ŝůů
من هيه املواد ،املطبوعات ،القرطاسية ،مواد التوجيه
͖ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ
͖ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚďŽĂƌĚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌĐĂƌĚďŽĂƌĚ͖ďŽŽŬůĞƚƐ
لوحات
واإلعالن)  ،.كليشيهات،
الدعاية األجهزة
اإلعالانت( ،عدا
والتدريس
͘ƉŽƐƚŝŶŐ͕ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
Date: 03/04/2017

ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͖ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͖ŐƌĞĞƚŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ŚĂŶĚďŽŽŬƐ
͘;ŵĂŶƵĂůƐͿ͖ŶŽƚĞďŽŽŬƐ͖ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͖^ĞĂůŝŶŐƐƚĂŵƉƐ

إعالانت من الورق أو الورق املقوى ،كتيبات ،تقاومي،

In the name of: Edraak for Training
أدلة) ،دفاتر،
والتنميةجزة
للتدريبكتب مو
بطاقات هتنئة،
جات،
اجملتم(عية
كة إدراك
كتالو :شر
أبسم
نشرات إخبارية دورية،أختام توثيق 
and
Development
In the name of: Edraak for Training and Development
كة إدراك للتدريب
أبسم  :شر
اجملتمعيةاألرد – عم و – الشميس و – ش و را المة و ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲŵŵĂŶ–ů^ŚŵĞƐĂŶŝ
العن ونا :
والتنمية
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲŵŵĂŶ–ů^ŚŵĞƐĂŶŝ–YƵĞĞŶ
–
– دموووووووووووو
 :األ د
العنوووووووووووونا
͘–YƵĞĞŶEŽŽƌ^ƚ͘–ƵŝůĚŝŶŐEŽ͘ϴϲW͘K
 3398عمووووو 11131
ب
سوو نعمووووو–رعوور ووووو  68ص.
وووونر –
و
EŽŽƌ^ƚ͘–ƵŝůĚŝŶŐEŽ͘ϴϲW͘K͘ŽǆϵϵϯϲŵŵĂŶ
–
الملكووو نوون
الشم
ϭϭϭϵϭ:ŽƌĚĂŶ
ŽǆϵϵϯϲŵŵĂŶϭϭϭϵϭ:ŽƌĚĂŶ
دمو ة  وا  26ص.ب  2206دموو
األرد
 11121األ د

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب
 232انبلس-
عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب
 705انبلس  -فلسطني


فلسطني




Ϳ;2

80





Ϳ ; 9
Ϳ ; 6






 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
:















العالمة التجارية رقم  13203:




Trade Mark No.: 31240



In Class: 38

يف الصنف  13 :

Trade Mark No.: 31238

العالمة التجارية رقم  30739 :

In Class: 16

يف الصنف  06 :

التاريخ  2332/30/31 :

التاريخ  7102 /11 /13 :
من اجل  :الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة

Date: 03/04/2017

Date: 03/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

جيهحاسوب /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ZĞŶƚĂů ŽĨ
شبكات
الوصول إىل
املطبوعات،زمن
اإلتصاالت ،أتجري
منمناجل
مواد التو
القرطاسية،
هيه :املواد،
لوحات
األجهزة) ،كليشيهات،
(عدا
والتدريس
ĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐ
كتيبات،لوحات
املقوى،خدمات
معلومات،
بقاعدة
الربط
توفري
عاملية،
الورق
رق أو
من الو
إعالانت
تقاومي،النشرات ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďƵůůĞƚŝŶ ďŽĂƌĚ
كتالوجات ،بطاقات هتنئة ،كتب موجزة (أدلة) ،دفاتر،
اإللكرتونية [خدمات إتصاالت] ،توفري غرف احلوار عرب ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ WƌŽǀŝĚŝŶŐ
نشرات إخبارية دورية،أختام توثيق 
ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĐŚĂƌƚƌŽŽŵƐ͕ DĞƐƐĂŐĞ ƐĞŶĚŝŶŐ͕ WƌŽǀŝĚŝŶŐ
In the name of: Edraak for Training and Development
كة إدراك للتدريب
أبسم  :شر
إرسال
اإلنرتنت،
اجملتمعية الرسائل ،توفري املنتدايت عرب اإلنرتنت ،دفق ŽŶůŝŶĞ ĨŽƌƵŵƐ͕ ^ƚƌĞĂŵŝŶŐ ŽĨ ĚĂƚĂ͕ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ƵƐĞƌ
والتنمية
ĂĐĐĞƐƐ
ƚŽ
ŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
املستخدم ب–شبكة كمبيوتر عامليةŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ ،
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲŵŵĂŶ–ů^ŚŵĞƐĂŶŝ–YƵĞĞŶ
– دموووووووووووو
 :األ د
العنوووووووووووونا
توصيل
إمكانية
توفري
البياانت،
EŽŽƌ^ƚ͘–ƵŝůĚŝŶŐEŽ͘ϴϲW͘K͘ŽǆϵϵϯϲŵŵĂŶ
–
الملكووو نوون
– عوو
الشم سوو ن
͘sŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕sŽŝĐĞŵĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů
͖ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ
͖ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚďŽĂƌĚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌĐĂƌĚďŽĂƌĚ͖ďŽŽŬůĞƚƐ
ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͖ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͖ŐƌĞĞƚŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ŚĂŶĚďŽŽŬƐ
͘;ŵĂŶƵĂůƐͿ͖ŶŽƚĞďŽŽŬƐ͖ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͖^ĞĂůŝŶŐƐƚĂŵƉƐ

ϭϭϭϵϭ:ŽƌĚĂŶ

وا  26ص.ب  2206دموو
دمو ة
خدمات الربيد الصويت .
املؤمتدرات عرب الفيديو،
عقد
خدمات
 11121األ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب
In
the name of: Edraak
for Training
للتدريب والتنمية اجملتمعية
أبسم  :شركة إدراك
 705انبلس  -فلسطني
and Development


ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲŵŵĂŶ–ů^ŚŵĞƐĂŶŝ
العن ونا  :األرد – عم و – الشميس و – ش و را المة و

ووووونر – عمووووو ر ر ووووو  68ص.ب  3398عمووووو –YƵĞĞŶEŽŽƌ^ƚ͘–ƵŝůĚŝŶŐEŽ͘ϴϲW͘K͘ 11131
ŽǆϵϵϯϲŵŵĂŶϭϭϭϵϭ:ŽƌĚĂŶ
األرد

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب  232انبلس-
فلسطني



Ϳ ; 6

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العدد العرشون 2017/11/7

; 3 81
Ϳ



Ϳ ; 9







العالمة التجارية رقم  13203:

Trade Mark No.: 31241







Trade Mark No.: 31238

العالمة التجارية رقم  30739 :

In Class: 41

يف الصنف  03 :

In Class: 16

يف الصنف  06 :

التاريخ  2332/30/31 :

التاريخ  7102 /11 /13 :
من اجل  :الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة

Date: 03/04/2017

Date: 03/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

من اجل تعليم ،التدريب ،الرتفيه ،األنشطة الرايضية والثقافية/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ،
͕ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕ ƐƉŽƌƚŝŶŐ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
كتيبات ،تقاومي،
ق أو الور
األكادميياتمن( الور
إعالانت
املقوى ،وإدارة
والتعليمق) ،تنظيم
للرتبية
احللقات الدراسيةĐĂĚĞŵŝĞƐ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ،
كتالوجات ،بطاقات هتنئة ،كتب موجزة (أدلة) ،دفاتر،
توثيقدراسية ابملراسلة ،معلومات عن ŽĨ ĐŽůůŽƋƵŝƵŵƐ͕ ƌƌĂŶŐŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ŽĨ
رية،أختام
دورات
دورات،
إخباريةاملؤمت
نشراتوإدارة
تنظيم
In
the name
of: Edraak for
Training
and Development
͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞ
͕ĐŽƵƌƐĞƐ
ĚƵĐĂƚŝŽŶ
كة إدراك للتدريب
أبسم  :شر
والتنميةوالتعليم،
الرتبية
اجملتمعية اإلمتحاانت التعليمية ،النشر املكتيب اإللكرتوينŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ͕ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ ،
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲŵŵĂŶ–ů^ŚŵĞƐĂŶŝ–YƵĞĞŶ
–
دموووووووووووو
–
د
األ
:
ا
العنوووووووووووون
نشر الكتب والصحف اإللكرتونية الفورية ،توفري املطبوعات ĚĞƐŬƚŽƉ ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ͕ KŶͲůŝŶĞ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
EŽŽƌ^ƚ͘–ƵŝůĚŝŶŐEŽ͘ϴϲW͘K͘ŽǆϵϵϯϲŵŵĂŶ
–
الملكووو نوون
– عوو
الشم سوو ن
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďŽŽŬƐ ĂŶĚ ũŽƵƌŶĂůƐ͕ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽŶͲůŝŶĞ
ϭϭϭϵϭ:ŽƌĚĂŶ
وا  26ص.ب  2206دموو
دمو ة
ية [غري القابلة للتنزيل] ،التدريب العملي ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ŶŽƚ ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
11121الفو
اإللكرتونية
األر د
WƌĂĐƚŝĐĂů
͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ
sŽĐĂƚŝŽŶĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب
فلسطنياملهين [نصائح تعليمية أو تدريبية] ،تنظيم
انبلس -التوجيه
705راض]،
[إستع
 ŐƵŝĚĂŶĐĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐĂĚǀŝĐĞ͕ƌƌĂŶŐŝŶŐ

ĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨǁŽƌŬƐŚŽƉƐƚƌĂŝŶŝŶŐ͕tƌŝƚŝŶŐŽĨ
وإدارة ورشات العمل [تدريب] ،صياغة النصوص .

͘ƚĞǆƚƐ



من هيه املواد ،املطبوعات ،القرطاسية ،مواد التوجيه
:
لوحات
األجهزة) ،كليشيهات،
(عدا
والتدريس

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů
͖ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ
͖ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚďŽĂƌĚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌĐĂƌĚďŽĂƌĚ͖ďŽŽŬůĞƚƐ
ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͖ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͖ŐƌĞĞƚŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ŚĂŶĚďŽŽŬƐ
͘;ŵĂŶƵĂůƐͿ͖ŶŽƚĞďŽŽŬƐ͖ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͖^ĞĂůŝŶŐƐƚĂŵƉƐ

In the name of: Edraak for Training
أبسم  :شركة إدراك للتدريب والتنمية اجملتمعية
and Development
Ϳ ; 6
العننا  :األرد – عمو – الشميسو – شو را المة و ونر ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲŵŵĂŶ–ů^ŚŵĞƐĂŶŝ
͘–YƵĞĞŶEŽŽƌ^ƚ͘–ƵŝůĚŝŶŐEŽ͘ϴϲW͘K
– عم ر ر  68ص.ب  3398عم  11131األرد
ŽǆϵϵϯϲŵŵĂŶϭϭϭϵϭ:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه 

ص.ب  232انبلس -فلسطني






82






العالمة التجارية رقم  30791 :
79ر 
الصنف :
يف
قم  30791 :
التجارية
العالمة







يف الصنف 79 :
من اجل

املالبس واالحيية

 :الخل وووووووو
العنوووووووونا
3522325666

 ^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^,K^E>Kd,
In the name of: motaz mohmod tahaYa3’mour



اس ال

1955192666


وووووووون ة

راس

العنوووووووونا  :الخل وووووووو اس ال وووووووون ة
3522325666

عنوان التبليغ
1955192666





Date: 05/04/2017

Date: 05/04/2017



حممود طه
معتز
أبسم :
يغمور 
واالحيية
املالبس
اجل :
من
حممود طه :يغمور
عنوان :معتز
أبسم
اخلليل
التبليغ



In Class: 25



 7102
7102//11
11//19
التاريخ 19 ::
التاريخ
:

Trade Mark No.: 31254
In Class:
25 No.: 31254
Trade
Mark

:

اخلليل

راس

اجلورة

 ^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^,K^E>Kd,
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>the name of: motaz ><,>/
mohmod tahaYa3’mour
:

>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/






اجلورة



>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

Ϳ ; 0












املواد الصمغية الطبيعية ذري املصنعة ،القصدير

العالمة التجارية رقم 30791 :

يف الصنف 79 :
التاريخ 7102 /11 /19 :





املستعمل يف الدهان والزخرفة والطباعة والفن ،املواد
العدد العرشون 2017/11/7
امللونة ،صبغات اخلشب ،الصبغات ،مستحضرات
من اجل  :املالبس واالحيية
أبسم  :معتز حممود طه يغمور
 :الخل وووووووو
ا
العنوووووووون
3522325666

التبليغ
عنوان
1955192666


:



اس

ال

وووووووون ة

اخلليل

اجلورة

راس



مضادة ل لتآكل ،مستحضرات الربط وخمففات الدهان،
حرب الطباعة ،الدهاانت املستعملة يف صناعة الطباعة،


͕ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůĨŽŝůĨŽƌƵƐĞŝŶƉĂŝŶƚŝŶŐ
͖ĚĞĐŽƌĂƚŝŶŐ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐĂŶĚĂƌƚ͖ƉŝŐŵĞŶƚƐ͖ǁŽŽĚƐƚĂŝŶƐ͖ĚǇĞƐ
ĂŶƚŝͲĐŽƌƌŽƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ďŝŶĚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ƚŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐŝŶŬ͖WĂŝŶƚƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ
60ƉƌŝŶƚŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ĐŽĂƚŝŶŐƐ;ƉĂŝŶƚͿ͖dŚŝŶŶĞƌƐĂŶĚƚŚŝĐŬĞŶĞƌƐ
͘ĨŽƌĐŽĂƚŝŶŐƐ͕ĚǇĞƐĂŶĚŝŶŬƐ
Trade Mark No.: 31254
In Class : 25
Date : 05/04/2017

 ^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^,K^E>Kd,
In the name of: motaz mohmod tahaYa3’mour
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

; 1 Ϳ83

>:><,>/

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ









Ϳ ; 0

الطالء (الدهان) ،املخففات واملكثفات للطالء

وللصبغات وللحرب .
In the name of: VERNITES S.R.L.
أبسم  :فرينيتس اس.ار.ال.
Trade Mark No.: 31268
العالمة التجارية رقم  81213:
ĚĚƌĞƐƐ͗s/>>ZK''ddϭϭ͕ϮϭϬϭϬZEK
العنوووووووونا  :ف وووووووو دل يغوووووووو 11ا
In Class: 2
يف الصنف  2 :
>DWK;sͿͲ/d>z
 21313يوووو دانن ال يوووو م ن (فووووو ) -
Date: 06/04/2017
التاريخ  2612/60/61 :
ا،ل
/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ
͗ŽĨ
من اجل  :الدهاانت والورنيش واللكر ،احلافظات ضد الصدأ ͖ WĂŝŶƚƐ͕ ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ ůĂĐƋƵĞƌƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
من اجل  :الدهاانت والورنيش واللكر ،احلافظات ضد /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶ
الصمغية
املواد
اخلشب ،الصبغات ،مثبتات االلوان،
وضدبآتكل
͖ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĚǇĞƐƚƵĨĨƐ
,21رام هللا
ص.
الصدأ وضد آتكل اخلشب ،الصبغات ،مثبتات االلوانŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůĨŽŝůĨŽƌƵƐĞŝŶƉĂŝŶƚŝŶŐ͕ ،
͖ ŽĨ ǁŽŽĚ͖ ĚǇĞƐƚƵĨĨƐ
͖ŵŽƌĚĂŶƚƐ
ƌĂǁ
ŶĂƚƵƌĂů
͖ƌĞƐŝŶƐ
͖ĚĞĐŽƌĂƚŝŶŐ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐĂŶĚĂƌƚ͖ƉŝŐŵĞŶƚƐ͖ǁŽŽĚƐƚĂŝŶƐ͖ĚǇĞƐ
الدهانالقصدير
املستعملذرييف املصنعة،
الصمغية الطبيعية
الطبيعية غري املصنعة ،املواد
والزخرفة
القصدير

ĂŶƚŝͲĐŽƌƌŽƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ďŝŶĚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ŵĞƚĂů ĨŽŝů ĨŽƌ ƵƐĞ
ŝŶ ƉĂŝŶƚŝŶŐ͕ ĚĞĐŽƌĂƚŝŶŐ͕ ƉƌŝŶƚŝŶŐ
املستعمل يف الدهان والزخرفة والطباعة والفن ،املواد
ƚŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐŝŶŬ͖WĂŝŶƚƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ
الصبغات،
اخلشب،
صبغات
امللونة،
املواد
والفن،
والطباعة

امللونة ،صبغات اخلشب ،الصبغات ،مستحضرات ƉƌŝŶƚŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ĐŽĂƚŝŶŐƐ;ƉĂŝŶƚͿ͖dŚŝŶŶĞƌƐĂŶĚƚŚŝĐŬĞŶĞƌƐ
ĂŶĚĂƌƚ͖ƉŝŐŵĞŶƚƐ͖ǁŽŽĚƐƚĂŝŶƐ͖ĚǇĞƐ͖ĂŶƚŝͲĐŽƌƌŽƐŝǀĞ
͘ĨŽƌĐŽĂƚŝŶŐƐ͕ĚǇĞƐĂŶĚŝŶŬƐ

وخمففات الدهان،
مستحضرات مضادة مضادة ل
الربط الربط
مستحضراترات
لتآكل،مستحض
للتآكل،

وخمففات ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ďŝŶĚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌ
حرب الطباعة ،الدهاانت املستعملة يف صناعة الطباعة،
الدهان ،حرب الطباعة ،الدهاانت املستعملة يف صناعة الطباعة ƉĂŝŶƚƐ͖ ƉƌŝŶƚŝŶŐ ŝŶŬ͖ WĂŝŶƚƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŝŶƚŝŶŐ ،
الطالء (الدهان) ،املخففات واملكثفات للطالء

واملكثفات للطالء وللصبغات ŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ ĐŽĂƚŝŶŐƐ ;ƉĂŝŶƚͿ͖ dŚŝŶŶĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚŝĐŬĞŶĞƌƐ
املخففات وللحرب .
وللصبغات
الطالء (الدهان)،
In the nameof: VERNITES S.R.L.
أبسم  :فرينيتس اس.ار.ال.
͘ĨŽƌĐŽĂƚŝŶŐƐ͕ĚǇĞƐĂŶĚŝŶŬƐ
وللحرب .
Ϳ ; 2
ĚĚƌĞƐƐ͗s/>>ZK''ddϭϭ͕ϮϭϬϭϬZEK
العنوووووووونا  :ف وووووووو دل يغوووووووو 11ا
>DWK;sͿͲ/d>z
أبسم  :فرينيتس اس.ار.ال 21313.يوووو دانن ال يوووو م ن (فووووو ) -
In the name of: VERNITES S.R.L.
ا،ل
͕ĚĚƌĞƐƐ͗s/>>ZK''ddϭϭ
حمامون ،كوود ن
شحادة ،ن ار
ورجا كوودغ ا
01212
العنوونا  :فيوود ر غت
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
11ع،زيز وفؤاد
عنوان ووالتبليغ :
هللا
رام
,
21
ب
ص.
ϮϭϬϭϬZEK>DWK;sͿͲ/d>z

(فد) -ايطدليد








العالمة التجارية رقم 30769 :


يف الصنف 7 :
التاريخ 7102 /11 /16 :

Trade Mark No.: 31268



In Class : 2
Date : 06/04/2017





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،

ص.ب ,20رام هللا












; 2 Ϳ84














Trade Mark No.: 31280
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  30791 :
يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/11/01 :
العالمة التجارية رقم  30791 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه




Date: 10/04/2017



يف الصنف  39 :

Trade Mark No.: 31280
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In Class: 35
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

 /01
املكتيب
 7102/11
االعمال وتفعيل النشاطالتاريخ :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
of:
Sharekat
Elements
Leltasmeem
أبسم  :شركة ايلمنتس للتصميم
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
Date: 10/04/2017

In the name
Waldeekoor Mosahama Khososiya

والديكور مسامهة خصوصية
العنووونا  :ا

الم صووو ن دمووو ة ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶŵĂƌĞƚ^ĂŵĂZĂŵĂůůĂŚ

سم ا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ
ŵĂƌĞƚ^ĂŵĂZĂŵĂůůĂŚ

عنوان التبليغ  :رام هللا املاصيون عمارة مسا رام هللا











 

Ϳ
Ϳ ;; 39
العدد العرشون 2017/11/7

61

85







Trade
Markof:
No.:
31281 Elements Leltasmeem
 81231
التجارية رقم :
In
the name
Sharekat
ايلمنتس للتصميم
العالمة شركة
أبسم :
Waldeekoor
In Class: 25 Mosahama Khososiya

23
:
الصنف
يف
والديكور مسامهة خصوصية
Date: 11/04/2017
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶŵĂƌĞƚ^ĂŵĂZĂŵĂůůĂŚ
2612صووو ن دمووو ة
العنووو:نا /:11ا /60الم
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉĂŶƚƐ
اجل :ا املالبس مبا يف ذلك قمصان ,سراويل ,سراويل قصرية,
 من
سم
Trade
Mark
No.:
31281

30790

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
͕ƐŚŽƌƚƐ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ŚĞĂĚǁĞĂƌ
ماصة للعرق ,أغطية
للعرق ,س
قمصانهللاماصة
جاكيتات,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ
اويلرام هللا
عمارةر مسا
املاصيون
عنوان
ƐŽĐŬƐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ
In
 Class: 25
التبليغ 79:رام 
الصنف :
يف
 ŵĂƌĞƚ^ĂŵĂZĂŵĂůůĂŚ
الرأس ,جوارب قصرية ,لباس القدم .
Date: 11/04/2017
التاريخ  7102/11/00 :
In the name of: CrossFit, Inc.
أبسم  :شركة كروس فت
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƐŚŽƌƚƐ
من اجل  :املالبس مبا يف ذلك قمصان ,سراويل,
͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂŬĞƐŝĚĞsŝůůĂŐĞ͕WƌĞƐĐŽƚƚ



 العنوووووونا  8013 :ليوووووو سوووووود في ووووووي  ,بريسوووووو ن  ,أ.ز ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ŚĞĂĚǁĞĂƌ͕ƐŽĐŬƐ
قصرية ,جاكيتات ,قمصان ماصة للعرق,
سراويل

ĨŽŽƚǁĞĂƌ

ϴϲϯϬϭͲϳϲϰϳ͕h^ϯϮϭϴ
Ϳ;9
 ,7067-30821الناليد المتح ة األ ري ية
سراويل ماصة للعرق ,أذطية الرأس ,جوارب
قصرية,ية ،انبلس; 9 Ϳ ،
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :شركة فراس أترية للملكية الفكر
لباس القدم .
عمارة جالرياي سنرت ،ص .ب213 .

In the name of: CrossFit, Inc.
أبسم  :شركة كروس فت

86
͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂŬĞƐŝĚĞsŝůůĂŐĞ͕WƌĞƐĐŽƚƚ͕ϴϲϯϬϭͲϳϲϰϳ
,
ك
وو
و
ل
ف
يد
سوو
ووك
و
ل
0212
:
ا
ن
العنوو

h^ϯϮϭϴ

 يريسووووووووووووكنت.، ,ي ,5615- 26031




النال ت المتحدة األمريك و





عنوان التبليغ  :شركة فراس أترية للملكية الفكرية،

 .81232ب269 .
التجاريةجالرقمرياي:سنرت ،ص
انبلس ،عمارة
العالمة
يف الصنف  23 :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Mark No.: 31282

Trade

In Class: 28

Date: 11/04/2017

التاريخ  2612/60/11 :

من اجل  :أدوات متارين رايضية مبا يف ذلك ,قضبان رفع ͕/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ǆĞƌĐŝƐŝŶŐ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ ŶĂŵĞůǇ
 Trade Mark No.: 31281
العالمة التجارية رقم  30790 :
األثقال ,أثقال يدوية (متارين رايضية),كرات طبية,حبال متسلقي ͕ǁĞŝŐŚƚ ůŝĨƚŝŶŐ ďĂƌƐ͕ ĚƵŵďďĞůůƐ͕ ŵĞĚŝĐŝŶĞ ďĂůůƐ
In Class: 25
يف الصنف  79 :
اجلبال ,قضبان تستخدم للتمارين الرايضية,آالت وأدوات اللياقة ĐůŝŵďŝŶŐƌŽƉĞƐ͕ĞǆĞƌĐŝƐĞďĂƌƐ͕ĨŝƚŶĞƐƐŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚ
Date: 11/04/2017
التاريخ  7102/11/00 :
البدنية مبا يف ذلك ,آالت التجديف ,األوزان املستخدمة يف ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ƌŽǁŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ĞǆĞƌĐŝƐĞ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƐŚŽƌƚƐ
من اجل  :املالبس مبا يف ذلك قمصان ,سراويل,
التمارين الرايضية ,أدوات الرايضة البدنية (اجلمباز) ,معدات ǁĞŝŐŚƚƐ͕ ŐǇŵŶĂƐƚŝĐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ŵĂŶƵĂůůǇ ŽƉĞƌĂƚĞĚ
͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ŚĞĂĚǁĞĂƌ͕ƐŽĐŬƐ
سراويل قصرية ,جاكيتات ,قمصان ماصة للعرق,
ĨŽŽƚǁĞĂƌ

ĞǆĞƌĐŝƐĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĂŶĂďĚŽŵŝŶĂůĞǆĞƌĐŝƐĞ
التمارين الرايضية اليدوية مبا يف ذلك ,أجهزة التمارين ملنطقة
سراويل ماصة للعرق ,أذطية الرأس ,جوارب قصرية,
ĚĞǀŝĐĞ͕ ƐŬĂƚĞďŽĂƌĚƐ͕ ďĂŐ ƚŽƐƐ ŐĂŵĞƐ͕ ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇ
البطن ,ألواح التزجل ,األلعاب املطروحة على األرض ,دراجات
لباس القدم .
͘ďŝĐǇĐůĞƐ

.
للتمارين
هوائية اثبتة
In the name of: CrossFit, Inc.
أبسم  :شركة كروس فت
In the name of: CrossFit, Inc.
أبسم  :شركة كروس فت
͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂŬĞƐŝĚĞsŝůůĂŐĞ͕WƌĞƐĐŽƚƚ͕ϴϲϯϬϭͲϳϲϰϳ
العنوونا  0212 :ل وووك سوو يد ف لووو ك,
͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂŬĞƐŝĚĞsŝůůĂŐĞ͕WƌĞƐĐŽƚƚ
العنوووووونا  8013 :ليوووووو سوووووود في ووووووي  ,بريسوووووو ن  ,أ.ز
h^ϯϮϭϴ
يريسووووووووووووكنت.، ,ي ,5615- 26031
ϴϲϯϬϭͲϳϲϰϳ͕h^ϯϮϭϴ
 ,7067-30821الناليد المتح ة األ ري ية


النال ت المتحدة األمريك و

الفكرية،رية ،انبلس،
للملكية الفك
كةكةفرفر
شر
اساسأتريةأتريةللملكية
التبليغ  ::شر
عنوان التبليغ
عنوان
213
.
ب
.
ص
سنرت،
جالرياي
عمارة
انبلس ،عمارة جالرياي سنرت ،ص .ب269 .



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Trade Mark No.: 31283

العالمة التجارية رقم  81238:

يف الصنف  01 :

In Class: 41





Date: 11/04/2017

التاريخ  2612/60/11 :


/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗No.:
 ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
خدمات :ترفيهية
اجل :
من
Trade
Mark
30790مبا يف ذلك,مسلسالت وحلقات ͕31281 ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ
التجارية رقم
العالمة
͕ĂŶ ŽŶͲŐŽŝŶŐ ƐĞƌŝĞƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ĨŝƚŶĞƐƐ͕ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶ
البدنية والتغذية و الرايضة و التمارين الرايضية
الصنف :اللياقة
يفشرح عن
In Class: 25
 79

͕ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
التلفاز و
 7102
عرب/11/
املعروضة 00
التاريخ :
االنرتنت ,وتوفري املعلومات يف جماالت ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚƐ ŽĨ
ĨŝƚŶĞƐƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ƐƉŽƌƚƐ
الرايضية عن ͖ĂŶĚ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ǀŝĂ Ă ǁĞďƐŝƚĞ
والرايضةذلكوممارسة
تدريب
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƐŚŽƌƚƐ
التماريناويل,
قمصان ,سر
البدنية مبا يف
اللياقةاملالبس
اجل :
من
ŽŶůŝŶĞ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ũŽƵƌŶĂůƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚƐ ŽĨ
͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ŚĞĂĚǁĞĂƌ͕ƐŽĐŬƐ
للعرق,يف جماالت
ماصةاإلنرتنت
اجملالت على
االلكرتونية.
سراويلاملواقع
طريق
نشر قمصان
جاكيتات,
قصرية,
͖ĨŝƚŶĞƐƐ͕  ŶƵƚƌŝƚŝŽŶ͕ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ ĞǆĞƌĐŝƐĞ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ
جواربالرايضة؛
والرايضةأس,وممارسة
اللياقة
قصرية ,اخلدمات ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
والتغذيةأذطية الر
البدنية للعرق,
سراويل ماصة
الرتفيهية مبا يف ذلك  ،توفري املعلومات يف جماالت التدريب على ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨĨŝƚŶĞƐƐƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƐƉŽƌƚƐ
لباس القدم .
͕ĂŶĚ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ǀŝĂ Ă ƉŽĚĐĂƐƚ͖ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ
البدنية،
In
the name
of: CrossFit,
كروس فت
اللياقة :شركة
أبسم
͕ŶĂŵĞůǇ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ
ůĞĐƚƵƌĞƐ͕Inc.
والرايضة ،وممارسة الرايضة عرب املدوانت ƐĞŵŝŶĂƌƐ ĂŶĚ
ǁŽƌŬƐŚŽƉƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨĨŝƚŶĞƐƐ͕ŶƵƚƌŝƚŝŽŶ͕ƐƉŽƌƚƐ
اسية
ر
د
وحلقات
ات
ر
حماض
تنظيم
,
تعليمية
خدمات
,
الصوتية
͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂŬĞƐŝĚĞsŝůůĂŐĞ͕WƌĞƐĐŽƚƚ͕ϴϲϯϬϭͲϳϲϰϳ
العنوونا  0212 :ل وووك سوو يد ف لووو ك,
ĂŶĚ ĞǆĞƌĐŝƐĞ͖ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ
h^ϯϮϭϴ
بدنية والتغذية والرايضة
اللياقة ال
ميادين
يريسو عمل
وحلقات
,5615
- 26031
وووووووووووكنتيف.، ,ي
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ĨŝƚŶĞƐƐ͖ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
المتحدة األمريك
النال
والتمارين تالرايضية؛
مسابقاتو ترفيهية يف جمال اللياقة البدنيةŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ͖ ĨŝƚŶĞƐƐ .
͘ƚƌĂŝŶŝŶŐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الفكرية،
الرايضية,للملكية
جمالراس أترية
شركة ف
التبليغ :
عنوان
اللياقة البدنية 
تدريبات يف
ترفيهية يف
مسابقات

Date:
11/04/2017
͖ŝŶƚĞƌŶĞƚ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

سنرت ،ص .ب269 .
عمارة جال
كروسريايفت
انبلس ،شركة
أبسم :
 العنوووووونا  8013 :ليوووووو سوووووود في ووووووي  ,بريسوووووو ن  ,أ.ز

Ϳ ; 11

the name of: CrossFit, Inc.

In

͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂŬĞƐŝĚĞsŝůůĂŐĞ͕WƌĞƐĐŽƚƚ

ϴϲϯϬϭͲϳϲϰϳ͕h^ϯϮϭϴ

 ,7067-30821الناليد المتح ة األ ري ية

عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية انبلس عمارة جالرياي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

سنرت ص ب 213
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العالمة التجارية رقم  30311 :
يف الصنف  39 :

Trade Mark No.: 31340
In Class: 35







التاريخ  7102/11/07 :
من اجل  :االعالانت وخدمات االعمال وبرامج
العالمة التجارية رقم  30311 :
يف الصنف  39 :

Trade Mark No.: 31340
In Class: 35
Date: 12/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŝŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŝŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞͬƌĞĐŽƌĚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ووسائل
ƐĂŵĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞͬƌĞĐŽƌĚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
In
the
name
of:
Calvin
Klein
Trademark
Trust
ƐĂŵĞ

التاريخ  7102/11/07 :
من اجل  :االعالانت وخدمات االعمال وبرامج

واجهزة التسجيل اخلاصة هبا عرب االنرتنت

التواصل االجتماعي 
كاليننتتريدماركووسائل
عربكالفنياالنرت
واجهزة التسجيل اخلاصة هبا
أبسم :
تراست

Date: 12/04/2017

التواصل االجتماعي 
In the name of: Calvin
Klein Trademark Trust
أبسم  :كالفني كالين تريدمارك
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
 235 :ييسوو

العنوونا

 02سووتري ,

ن نين و ,ن نيون و  ,13312النال و ت

ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϬϱtĞƐƚϯϵƚŚ^ƚƌĞĞƚ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬ
ϭϬϬϭϴ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ

المتحدة

:

تراست

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



العنوونا  235 :ييسوو  02سووتري ,







ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϬϱtĞƐƚϯϵƚŚ^ƚƌĞĞƚ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬ




Date: 12/04/2017

 7102/11/07 : التاريخ
 االعالانت وخدمات االعمال وبرامج: من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŝŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞͬƌĞĐŽƌĚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ

اخلاصة هبا عرب االنرتنت ووسائل
التسجيل
واجهزة
2017/11/7
العرشون
العدد

63ƐĂŵĞ

 التواصل االجتماعي
 كالفني كالين تريدمارك: أبسم

In the name of: Calvin Klein Trademark Trust

تراست

ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϬϱtĞƐƚϯϵƚŚ^ƚƌĞĞƚ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬ
ϭϬϬϭϴ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ

,  سووتري02  ييسوو235 : العنوونا
 النال و ت,13312  ن نيون و,ن نين و

المتحدة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 31341
In Class: 6
Date: 12/04/2017




 30310 : التجارية رقم
العالمة
 6 : يف الصنف

; 10 Ϳ

 7102/11/07 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞƚĂůŚŝŶŐĞƐ͕^ƚƌĂƉͲŚŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů͕
Trade Mark No.: 31341

ŽŽƌŚŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů͕tŝŶĚŽǁŚŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů͕&ůŽŽƌ
In Class: 6
ŚŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů͕,ŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂůĨŽƌƚŚĞĨŝǆŝŶŐŽĨƉŝƉĞƐ͕
Date: 12/04/2017
,ŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂůĨŽƌƚŚĞĨĂƐƚĞŶŝŶŐŽĨĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐĂďůĞƐ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞƚĂůŚŝŶŐĞƐ͕^ƚƌĂƉͲŚŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů͕

ƌĂǁĞƌƐůŝĚĞƌŽĨŵĞƚĂů
ŽŽƌŚŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů͕tŝŶĚŽǁŚŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů͕&ůŽŽƌ
ŚŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů͕,ŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂůĨŽƌƚŚĞĨŝǆŝŶŐŽĨƉŝƉĞƐ͕
,ŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂůĨŽƌƚŚĞĨĂƐƚĞŶŝŶŐŽĨĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐĂďůĞƐ͕
ƌĂǁĞƌƐůŝĚĞƌŽĨŵĞƚĂů





 مفصالت معدنية ذات, مفصالت معدنية: من اجل
 30310 : العالمة التجارية رقم
 مفصالت,مفصالت معدنية لالبواب
صفق
6 : الصنف,طويل
يف
/11/07 : التاريخ
, معدنية لالرضيات7102
مفصالت
,معدنية للشبابيك

 مفصالت معدنية ذات, مفصالت معدنية: من اجل
مفصالت
,معدنية لالبواب
مفصالت
,معدنيةطويل
مفصالت صفق
مفصالت معدنية
,االانبيب
الصالح
, مفصالت معدنية لالرضيات,معدنية للشبابيك
 ادراج منزلقة من,االسالك والكوابل الكهرابئية
 مفصالت معدنية,مفصالت معدنية الصالح االانبيب
 ادراج منزلقة من, لتثبيت االسالك والكوابل الكهرابئية

In theInname
of: Aladdin and Izzeddin and Mohammed
the name of: Aladdin and Izzeddin and Mohammed
JamilJamil
Hassan
Company
Hassan
Company
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶͲEŽƌƚŚDĂƌŬĂͲĞƐŝĚĞ^ĞĐƵƌŝƚǇ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶͲEŽƌƚŚDĂƌŬĂͲĞƐŝĚĞ^ĞĐƵƌŝƚǇ
^ƚĂƚŝŽŶͲ:ŽƌĚĂŶ

^ƚĂƚŝŽŶͲ:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

د-واال-ل
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Trade Mark No.: 31343

In Class: 30
Date: 12/04/2017

 دم:

العننا

الدين و

الشم
 م ي-لقرب مر
ب دم: العننا
المريز االمن

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ







حسان حسان
مجيلدمحم مجيل
الدين و
دمحم

-  م ي الشم ل و-

املعدن
: أبسم

/'/W Ͳ dDW
مر التبليغ
عنوان
اال دŐĞŶƚƐ
- االمن:المريز
ب لقرب
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : التبليغ
عنوان



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



 املعدن
شركة عالء الدين و عز
 شركة عالء الدين و عز: أبسم

لتثبيت



; 13 Ϳ

; 13 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŬĞƐ͖ĐŽŽŬŝĞƐĂŶĚďŝƐĐƵŝƚƐ








 30313 : العالمة التجارية رقم

 31 : يف الصنف
 7102/11/07 : التاريخ

) الكعك او الكيك؛ الكوكيز (الكعك احمللى: من اجل

Trade Mark No.: 31343
 30313 : العالمة التجارية رقم
 والبسكويت
In Class: 30
 31 : يف الصنف
In the name Date:
of: Philadelphia
Chocolate Manufacturing Co.  شركة فيالدلفيا لصناعة: أبسم
12/04/2017
 7102/11/07 : التاريخ
L.L.C
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŬĞƐ͖ĐŽŽŬŝĞƐĂŶĚďŝƐĐƵŝƚƐ
) الكعك او الكيك؛ الكوكيز (الكعك احمللى: م من اجل.م.الشوكوالته ذ


 والبسكويت
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŝƐDĂũĞƐƚǇ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ///ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ͕
 مدينو الملوك د ود الثو ن: العننا
In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co.  شركة فيالدلفيا لصناعة: أبسم
W͘K͘Žǆϭϲϴ͕^ĂŚĂďϭϭϱϭϮ͕:ŽƌĚĂŶ
L.L.C
 سووووووووح ب162
ب.الشو
الصوووووووون د وا ص
م.م.كوالته ذ
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŝƐDĂũĞƐƚǇ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ///ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ͕

الثو ن

 مدينو الملوك د ود: العننا

Date: 12/04/2017

التاريخ  7102/11/07 :

 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŬĞƐ͖ĐŽŽŬŝĞƐĂŶĚďŝƐĐƵŝƚƐ

الكوكيز (
الكيك؛
من اجل :
احمللى)احمللى)
الكعك (الكعك
الكيك؛ الكوكيز
الكعك او
الكعك اومن اجل :

والبسكويت 
والبسكويت 
 :2017/11/7شركة فيالدلفيا لصناعة In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co.
أبسم
العدد
لصناعة of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co.
L.L.C
العرشونكة
أبسم  :شر
فيالدلفياكوالته ذ.م.م
الشو
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŬĞƐ͖ĐŽŽŬŝĞƐĂŶĚďŝƐĐƵŝƚƐ

Ϳ ; 11

64In the name

L.L.C
  31العننا  :مدينو الملوك د ود الثو ن ͕In Class: 30 ĚĚƌĞƐƐ͗,ŝƐDĂũĞƐƚǇ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ///ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ
يف
الصنفذ.:م.م
الشوكوالته
W͘K͘Žǆϭϲϴ͕^ĂŚĂďϭϭϱϭϮ͕:ŽƌĚĂŶ
ووووووون د وا ص.ب  162سووووووووح ب
التاريخ  /11 /07 :الصو
Date: 12/04/2017
͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ŝƐDĂũĞƐƚǇ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ///ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ
 7102د ود الثو ن
مدينو الملوك
العننا :
11512ا اال د

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŬĞƐ͖ĐŽŽŬŝĞƐĂŶĚďŝƐĐƵŝƚƐ

W͘K͘Žǆϭϲϴ͕^ĂŚĂďϭϭϱϭϮ͕:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الكعك احمللى)
الكوكيز
الكيك؛
الكعك او
اجل :
ص097.
عنوانبالتبليغ :
ساحور (ب
وووووووح
162بيتسو
ص.
ووووووون د وا
من الصو

والبسكويتا اال د
11512







InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Philadelphia
لصناعةChocolate Manufacturing Co.097
فيالدلفيا
أبسم :
:
كة بيت 
ساحور ص.
شر :
التبليغ
عنوان

L.L.C

الشوكوالته ذ.م.م


͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ŝƐDĂũĞƐƚǇ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ///ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ
العننا  :مدينو الملوك د ود الثو ن
; 11 91
Ϳ
 W͘K͘Žǆϭϲϴ͕^ĂŚĂďϭϭϱϭϮ͕:ŽƌĚĂŶ
 الصوووووووون د وا ص.ب  162سووووووووح ب
11512ا اال د








عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.
العالمة التجارية رقم  30311 :

يف الصنف  31 :يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/11/07 :
التاريخ  7102/11/07 :


Ϳ ; 11

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŬĞƐ͖ĐŽŽŬŝĞƐĂŶĚďŝƐĐƵŝƚƐ

من اجل  :الكعك او الكيك؛ الكوكيز (الكعك احمللى)

 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŬĞƐ͖ĐŽŽŬŝĞƐĂŶĚďŝƐĐƵŝƚƐ

الكيك؛ الكوكيز (الكعك احمللى)
من اجل  :الكعك او
والبسكويت




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade
Mark No.: 31344

InClass: 30 In Class: 30
Date: 12/04/2017
Date: 12/04/2017



In the Mark
name of:
Philadelphia
لصناعة  Chocolate Manufacturing Co.
العالمة :شر
أبسم
Trade
No.:
31344
فيالدلفيا30311
التجاكةرية رقم  :
L.L.C
الشوكوالته ذ.م.م

والبسكويت 
͕In the name ĚĚƌĞƐƐ͗,ŝƐDĂũĞƐƚǇ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ///ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ
of: Philadelphia Chocolate Manufacturing
أبسم  :شركة فيالدلفيا لصناعة Co.
العننا  :مدينو الملوك د ود الثو ن
;
19
Ϳ
L.L.C
W͘K͘Žǆϭϲϴ͕^ĂŚĂďϭϭϱϭϮ͕:ŽƌĚĂŶ
الصوووووووون د وا ص.ب  162سووووووووح ب
الشوكوالته ذ.م.م
11512ا اال د

التبليغ :د ودبيت الثو
الملوك
ساحور نص097.
العننا  :مدينوعنوان
الصوووووووون د وا 
ص.ب  162سووووووووح ب
11512ا اال د





͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ŝƐDĂũĞƐƚǇ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ///ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

W͘K͘Žǆϭϲϴ͕^ĂŚĂďϭϭϱϭϮ͕:ŽƌĚĂŶ







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.


العالمة التجارية رقم  30311 :



Trade Mark No.: 31344


; 19 92
Ϳ














Ϳ ; 19

العالمة التجارية رقم  30319 :
يف الصنف  31 :

التاريخ  7102 /11/07 :

 30319
الكيك؛ية رقم  :
العالمة التجار
الكعك احمللى)
الكوكيز (
من اجل  :الكعك او


والبسكويت 

يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/11/07 :
Manufacturing
 Co.الكوكيز (الكعك احمللى)
الكعك او الكيك؛
من
فيالدلفيااجل :لصناعة

أبسم  :شركة
الشوكوالته ذ.م.م

والبسكويت 

العننا  :مدينو الملوك د ود




11512ا اال د

عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.
العالمة التجارية رقم  30319 :

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/11/07 :


Date: 12/04/2017
Mark No.: 31345
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Trade
ĂŬĞƐ͖ĐŽŽŬŝĞƐĂŶĚďŝƐĐƵŝƚƐ

In Class: 30

Date: 12/04/2017

͗In the name /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
of: Philadelphia
Chocolate
ĂŬĞƐ͖ĐŽŽŬŝĞƐĂŶĚďŝƐĐƵŝƚƐ

L.L.C

͕ĚĚƌĞƐƐ͗,ŝƐDĂũĞƐƚǇ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ///ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ
W͘K͘Žǆϭϲϴ͕^ĂŚĂďϭϭϱϭϮ͕:ŽƌĚĂŶ

الثو ن

الصوووووووون د وا ص.ب  162سووووووووح ب

Trade Mark No.: 31345
In Class: 30



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 31345
In Class: 30

Date: 12/04/2017
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2017/11/7 العدد العرشون
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TASTY ABUSHEHAB


Trade Mark No.: 31346





 30316 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30
Date: 13/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;
ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͘ͿƐƉŝĐĞƐ͕ĂƌŽŵĂƚŝĐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌĨŽŽĚ͕
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕;ĨůĂǀŽƌŝŶŐƐ;ĨůĂǀŽƵƌŝŶŐƐͿ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĞƐƐĞŶƚŝĂů
ŽŝůƐ͕ĨŽƌ
In the name of: ahmad shehab aref abu shehab

 31 : يف الصنف
 7102/11/03 : التاريخ

)  الصلصات ( التوابل،  اخلردل،  امللح: من اجل
 منكهات، مستحضرات منكه للطعام، البهارات
 ) للمشروابت خبالف الزيوت العطريه ( منكهات

 امحد شهاب عارف ابو: أبسم
شهاب

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĞĂůƋƵĚƐͲũĂǁĂů͗ϬϱϵϳϴϭϮϰϱϲ - القوودس

 عو-  ن و يلال: العنونا


352512156 : جنال

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĞĂůƋƵĚƐͲ
:  جوال-  شارع القدس-  انبلس: عنوان التبليغ
;7Ϳ
ũĂǁĂů͗ϬϱϵϳϴϭϮϰϱϲ
195207196


ƚĂƐƚǇ مشروط بعدم منح محاية على كلمة




;7Ϳ



94



Trade Mark No.: 31347
In Class: 30
Date: 13/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;
ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͘ͿƐƉŝĐĞƐ͕ĂƌŽŵĂƚŝĐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌĨŽŽĚ͕
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕;ĨůĂǀŽƌŝŶŐƐ;ĨůĂǀŽƵƌŝŶŐƐͿ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĞƐƐĞŶƚŝĂů
ŽŝůƐ͕ĨŽƌ
In the name of: ahmad shehab aref abu shehab





 30312 : العالمة التجارية رقم

 31 : يف الصنف
 7102/11/03 : التاريخ

)  الصلصات ( التوابل،  اخلردل،  امللح: من اجل
 منكهات، مستحضرات منكه للطعام، البهارات
 ) للمشروابت خبالف الزيوت العطريه ( منكهات

 امحد شهاب عارف ابو: أبسم
شهاب


ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĞĂůƋƵĚƐͲũĂǁĂů͗ϬϱϵϳϴϭϮϰϱϲ - القوودس



352512156 : جنال

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĞĂůƋƵĚƐͲ :  جوال-  شارع القدس-  انبلس: عنوان التبليغ
195207196



o.: 31347
ũĂǁĂů͗ϬϱϵϳϴϭϮϰϱϲ


 ع و-  ن و يلال: العنونا

 30312 :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůŚĂůŚŽŽů

عنوان التبليغ  :اخلليل حلحول اول طريق زبود




العدد العرشون 2017/11/7



العالمة التجارية رقم  30393 :
يف الصنف  37 :







العالمة التجارية رقم  30393 :
يف الصنف  37 :

التاريخ  7102/11/02 :

التاريخ  7102 /11 /02 :

من اجل
الفواكه 

Magnum
Ϳ;7
ماغنوم

املياه  :املعدنية واملشروابت الغازية بطعم
اجل

:

من
الفواكه 



95
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املياه املعدنية واملشروابت الغازية بطعم



Trade Mark No.: 31353
In Class: 32

Trade Mark No.: 31353

Date: In
17/04/2017
Class: 32

Date: 17/04/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌĂŶĚƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐǁŝƚŚĨƌƵŝƚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌĂŶĚƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐǁŝƚŚĨƌƵŝƚ
ĨůĂǀŽƌ ĨůĂǀŽƌ

In the name of: raed abdellah mohamad karajeh

أبسم  :رائد عبد هللا دمحم كرجة

In theĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůŚĂůŚŽŽů
name of:
raed abdellah mohamad karajeh
كرجة
صحوندمحم
رائد :عبد
واوعيةلحوونل ايل
الخل وو
هللا :
العنوونا
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĚŝƐŚĞƐĂŶĚŚŽƵƐŚŽůĚĂŶĚďĂŐƐŵĂĚĞ
واكياسطريوومصنوعة من
أبسم :اجل
من
ي ند
ĨƌŽŵƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůŚĂůŚŽŽů
و
طري
ايل
ونل
و
لح
و
الخل
:
ا
ن
و
العن

البالستيك
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůŚĂůŚŽŽů
عنوان التبليغ  :اخلليل حلحول اول طريق زبود
In the  name of: sharikat ZHllsinaa waltigara
أبسمي :ند شركة زد اتش للصناعة



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝůŚĂůŚŽŽů

والتجارة 
التبليغ  :اخلليل حلحول اول طريق زبود
عنوان
 العننا  :الخل  د ص رب مد سوو



س دن ايراج ا 2252321

عنوان التبليغ  :اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

; 7 Ϳ96



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů



ابراهيم 7799171


العالمة التجارية رقم 30399 :



يف الصنف  02 :
 : 7102صحون واوعية
التاريخ  /11 /02 :من اجل








Ϳ;7


واكياس مصنوعة من



Trade Mark No.: 31355


In Class: 17
Date: 17/04/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝƐŚĞƐĂŶĚŚŽƵƐŚŽůĚĂŶĚďĂŐƐŵĂĚĞ



ĨƌŽŵƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
البالستيك :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĚŝƐŚĞƐĂŶĚŚŽƵƐŚŽůĚĂŶĚďĂŐƐŵĂĚĞ
Trade Mark
No.: 31355
واكياس مصنوعة من
واوعية
صحون
من اجل :
 30399
ية رقم
العالمة التجار
;0
Ϳ waltigara
In the name of: sharikat
ZHllsinaa
 In Class: 17
ĨƌŽŵƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
 : 02شركة زد اتش للصناعة
يف الصنف  :أبسم
البالستيك 
Date: 17/04/2017
والتجارة 7102 /
التاريخ 11 /02 :
In the name of: sharikat
ZHllsinaa waltigara
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
أبسم  :شر
للصناعة د ص رب مد سوو
كة زد اتش العننا  :الخل

والتجارة

العننا

س دن ايراج ا 2252321

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů

عنوان التبليغ  :اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان

7799171
رب مد سوو
ابراهيم ص
 :الخل د





س دن ايراج ا 2252321



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů

اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان
عنوان التبليغ :


ابراهيم 7799171

العالمة التجارية رقم  30399 :










Ϳ 97; 0



Trade Mark No.: 31355

In Class: 17
Trade Mark No.: 31359
 Date: 17/04/2017




يف الصنف  02 :
العالمة التجارية رقم  30395 :
التاريخ  7102/11/02 :

يف الصنف  31 :



Date: 18/04/2017

^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/'Zdd
In the name of: riffee compnay for food services




للمواد الغيائية
أبسم  :شركة ريف


تلفن

In Class: 34

Ϳ ; 0

التاريخ  7102/11/09 :
من اجل  :السجائر 
العننا

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

Trade Mark No.: 31359
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚƵůůŬƌĞŵͲƋĂƋŽŶƐƚͲŵŽďŝůĞϬϱϵϮϳϬϯϱϱϱ

العالمة التجا
- 30395
عورية رقم   :و ن
 :طنلكر -

In Class: 34

يف الصنف  31 :

3522530555

Date: 18/04/2017

التاريخ  7102/11/09 :

͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Ͳ:ƚƵůůŬƌĞŵͲƋĂƋŽŶƐƚ
شارع قاقون  -تلفون
اجل -:
طولكرم
عنوان التبليغ :
^/'Zdd
السجائر
من
 1957213999أبسم  :شركة ريف للمواد الغيائية
ŵŽďŝůĞϬϱϵϮϳϬϯϱϱϱIn the name of: riffee compnay for food services
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚƵůůŬƌĞŵͲƋĂƋŽŶƐƚͲŵŽďŝůĞϬϱϵϮϳϬϯϱϱϱ
و ن -
العننا  :طنلكر  -عو

تلفن 3522530555

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƚƵůůŬƌĞŵͲƋĂƋŽŶƐƚ
عنوان التبليغ  :طولكرم  -شارع قاقون  -تلفون
1957213999الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام





العام
االستخدام
واألرقامهيهذات
اصحاهبا حق
العالمة اليعطي
والرسومات الوصفية ان تسجيل



مبعزل
العالمةرقم
العالمةعنالتجارية

يف الصنف  31 :

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

الوصفية 
30395
:
واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات

التاريخ  7102/11/09 :

من اجل  :السجائر 

ŵŽďŝůĞϬϱϵϮϳϬϯϱϱϱ









Trade Mark No.: 31359

In Class: 34
 Date: 18/04/2017
^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/'Zdd
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Trade Mark No.: 31362
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  30367 :
يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/11/09 :

من اجل  :الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفعيل

Date: 18/04/2017



العالمة التجارية رقم  30367 :
النشاط املكتيب
يف الصنف  39 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Trade Mark No.: 31362
In Class: 35

In the name of: sharikit almaslamani liltasweeq
Date: 18/04/2017
waalshokola

أبسم  :شركة املسلماين للتسويق

التاريخ  7102/11/09 :
والشوكوال
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفعيل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ͕ƐŚĂƌĞĂŐŚĂƌŶĂƚĂ
بال -عوووو غرن طوووو
العنووونا :
النشاطنوووواملكتيب
3522265165
In the name of: sharikit almaslamani liltasweeq
كة املسلماين للتسويق
أبسم  :شر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐ͕ƐŚĂƌĞĂ
التبليغكوال  :انبس -شارع ذرانطه
عنوان
waalshokola
والشو

1955769169نا  :نوووو بال -عوووو
العنووو

3522265165






عنوان التبليغ
1955769169


 :انبس

ŐŚĂƌŶĂƚĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ͕ƐŚĂƌĞĂŐŚĂƌŶĂƚĂ

غرن طوووو

ذرانطه

-شارع

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐ͕ƐŚĂƌĞĂ 99
ŐŚĂƌŶĂƚĂ
















التجارية رقم  30366 :
العالمة 
يف الصنف  37 :

Ϳ ; 0



التاريخ  7102/11/09 :

من اجل   :البرية (شراب الشعري ) واملياه املعدنية

منرية رقم  :
العالمة التجا
 30366ذري الكحولية
املشروابت
والغازية وذريها


يف الصنف  37 :


Trade Mark
No.: 31366

In Class:
32

Date: 18/04/2017

Ϳ ; 0
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŶŽŶĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
Trade Mark No.: 31366
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
In Class: 32
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ

الفواكه وعصائر الفواكه
 ,مشروابت مستخلصة من
التاريخ  7102/11/09 :
املشروابت 
,شراب
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
واملياه املعدنية
لعمل الشعري )
اخرى(شراب
ومستحضرات البرية
من اجل :
ŽƚŚĞƌŶŽŶĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
الكحولية
ذري
املشروابت
من
وذريها
ية
ز
والغا
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
In the name of: Sharket koktail Melon Lelasaer
أبسم  :شركة كوكتيل ميلون
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
 ,مشروابت مستخلصة من الفواكه وعصائر
الفواكهWalmothlajat Walmakolat Alsarea Mosahama
Khososiya
للعصائر واملثلجات واملأكوالت
Date: 18/04/2017

,شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت 
In the name of: Sharket koktail Melon Lelasaer
خصوصية كوكتيل ميلون
أبسم  :شركة
السريعةمسامهة
Walmothlajat Walmakolat Alsarea Mosahama Khososiya
للعصائر واملثلجات واملأكوالت

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐŬĨŽƌĂŬĂď
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐŬĨŽƌĂŬĂď

العننا  :القدس يفر دقب

السريعةمسامهة خصوصية

دقبع القدس البرية
عائدونيفرشار
عمارة :القدس
عنوان التبليغ :العننا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

التبليغ  :عمارة عائدون شارع القدس البرية
عنوان
1969996699
1969996699


اصحاهبا
ان تسجيلان هيه
حقحق
اصحاهبا
اليعطياليعطي
العالمة العالمة
تسجيل هيه









احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
واألرقام ذات االستخدام العام
الوصفية العالمة
والرسومات مبعزل عن
مبعزل عن 
العالمة
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rade Mark No.: 31374
n Class: 32

 30321 : التجارية رقم

  37 : ف





ate: 20/04/2017

Trade Mark No.: 31374
ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
In Class: 32
ŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ

 7102 /11/71 :

ĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐŝĚĞƌ͕ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ͖
Date: 20/04/2017
ĐŬƚĂŝůƐ͕ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ͖ĞƐƐĞŶĐĞƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕
ŽƚŽŶŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĨŽƌďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚƐǇƌƵƉƐĨŽƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
والغازية
Trade
Mark No.:ĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
31374
ŵŽŶĂĚĞ͖ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌ͕ĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌ͘

ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
In Class:
32

 30321 : العالمة التجارية رقم
 البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية:
 37 : يف الصنف
 مشروابت،ذري الكحولية

من املشروابت

 7102/11/71 : التاريخ






 شراب،من الفواكه وعصائر الفواكه
صة

الشعري) واملياه املعدنية
شراب
(
من
 30321
البرية
: رقم: اجل
التجارية
العالمة
 .ضرات أخرى لعمل املشروابت

من37وذريها
: يف الصنف
 مشروابت،للتجارة املشروابت ذري الكحولية
n theDate:
name
of: Ival Water trading Company
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐŝĚĞƌ͕ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ͖
شركة مياه افال
20/04/2017
 7102 /11/71 : التاريخ
ĐŽĐŬƚĂŝůƐ͕ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ͖ĞƐƐĞŶĐĞƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕
شراب
،الفواكه
وعصائر
الفواكه
من
مستخلصة
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϮϰϲϴ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϱϰϭͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
السو
العر( وو
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
وعند) وواملياه املعدنية والغازية
الشعري
شراب
ووالبرية:المملكو
 من اجل: ونا

ŝƐŽƚŽŶŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĨŽƌďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚƐǇƌƵƉƐĨŽƌ

ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
ůĞŵŽŶĂĚĞ͖ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌ͕ĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌ͘
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐŝĚĞƌ͕ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ͖
ĐŽĐŬƚĂŝůƐ͕ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ͖ĞƐƐĞŶĐĞƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕
:
ŝƐŽƚŽŶŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĨŽƌďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚƐǇƌƵƉƐĨŽƌ
ůĞŵŽŶĂĚĞ͖ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌ͕ĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌ͘


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
 Water trading Company
In the name of: Ival

  مشروابت،الكحولية
ذري
املشروابت
 من12162
وذريها
.لعمل املشروابت
أخرى
ومستحضرات
11511
الري
ب.
 شراب،كه
الفوا
وعصائر
كه
الفوا
من
مستخلصة
ب.للتجارة ص
الفكريه
للملكيه
مساس
:
التبليغ
 شركة مياه افال: أبسم
 .ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت

In theĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϮϰϲϴ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϱϰϭͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
name of: Ival Water trading Company

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϮϰϲϴ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϱϰϭͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









;1Ϳ

101



العنونا

 الري12162 ب.ص

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
فلسطنيفلسطني
- انبلس-705
 انبلس705







و
الريوو السووعند
العر
المملكووو
11511
12162
ب.ص:
11511

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


 فلسطني- بلس
للتجارةالعر وو السووعند و
افالالمملكووو
: مياهنا
كة العنو
 شر: أبسم



;1Ϳ
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Trade Mark No.: 31375
In Class: 32

 30329 : العالمة التجارية رقم
 37 : يف الصنف

Date: 20/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ

ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐŝĚĞƌ͕ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ͖
ĐŽĐŬƚĂŝůƐ͕ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ͖ĞƐƐĞŶĐĞƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕
ŝƐŽƚŽŶŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĨŽƌďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚƐǇƌƵƉƐĨŽƌ
ůĞŵŽŶĂĚĞ͖ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌ͕ĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌ͘

In the name of: Ival Water trading Company

 7102/11/71 : التاريخ





 البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية: من اجل
 مشروابت،وذريها من املشروابت ذري الكحولية

 شراب،مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه
 .ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت


ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϮϰϲϴ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϱϰϭͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ



 شركة مياه افال للتجارة: أبسم

 المملكووو العر وو السووعند و: العنونا
11511

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 الري12162 ب.ص

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطني-  انبلس705
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املطاعم؛ وتقدمي خدمات طلب الطعام من خالل

االتصال املباشر وعلى شبكة احلاسوب  .

In
the name
Shareket
السمندر
أبسم
Trade
Markof:
No.:
31376 Al Samndar Li Khadmmat Al
خلدمات 
30326
كةية رقم  :
شرر
العالمة :التجا
Mattaaem W il Estethmar.
واالستثمار.
يفاملطاعم
In Class: 43
الصنف 13 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ŝƌǌĞƚͲZĂŵĂůůĂŚͺWĂůĞƐƚŝŶĞ
رييوووووووووو   -ا
العنوووووووووو
Date: 23/04/2017
/73نا /:11ي7102
التاريخ :


ر
فلس،
االطعمةالطعام من
توفري طلب
خدماتخدمات
املطاعم؛  :وتقدمي
خالل ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ͬ^ĞƌǀŝĐĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ
واملشروابت ،
من اجل
Trade Mark No.: 31376
͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ďŝƐƚƌŽ͕ƐŶĂĐŬZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ

30326

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
اللع
رام
برج
هللا،
رام
:
التبليغ
عنوان
احلاسوب  .
حانةوعلى
املباشر
االت
الوجبات اخلفيفة،
شبكةمطاعم
صغرية،
صالابر،
مطاعم،
In Class: 43
͖ĐĂŶƚĞĞŶƐ͕ƐĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚĨĂƐƚͲĨŽŽĚŽƵƚůĞƚƐ
يف الصنف  13 :

In
the name of: Shareket Al Samndar Li Khadmmat
السمندر
كة
مقاهي :،شر
أبسم
͖ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕ƐǁĞĞƚƐĂŶĚŶƵƚƐ
 Alاخلدمة
خلدمات مطاعم ذات
مقاصف،
التاريخري :ايت،
كافيت
Date:
23/04/2017
7102
/
11
/
73
ĐĂƚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĨŽŽĚͲŽƌĚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ

Mattaaem
W il Estethmar.
واالستثمار.:
املطاعم
وخدمات
خدماتالسر
الوجبات
ومطاعم

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ͬ^ĞƌǀŝĐĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ
تقدمي ،
واملشروابت
توفرييعة؛االطعمة
اجل
الياتية من
ƚŚƌŽƵŐŚĂŶŽŶͲůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ

͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ďŝƐƚƌŽ͕ƐŶĂĐŬZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŝƌǌĞƚͲZĂŵĂůůĂŚͺWĂůĞƐƚŝŶĞ
صغرية -،امطاعم -
رييوووووووووو
والشراب  :ي
الطعامالعنوووووووووونا
وخدمات
واملكسرات؛
واحللوايت
اخلفيفة،
الوجبات
ابر ،حانة
مطاعم،
͖ĐĂŶƚĞĞŶƐ͕ƐĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚĨĂƐƚͲĨŽŽĚŽƵƚůĞƚƐ





مقاهي-،
فلس ،ر
اخلدمة
وتقدميكافيتريايت،
ذات خالل
مطاعم من
مقاصف ،الطعام
خدمات طلب
املطاعم؛
هللا ،برج رام
الياتية :رام
عنوان التبليغ
اللعريعة؛ وخدمات تقدمي
الوجبات الس
ومطاعم

͖ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕ƐǁĞĞƚƐĂŶĚŶƵƚƐ
ĐĂƚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĨŽŽĚͲŽƌĚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ƚŚƌŽƵŐŚĂŶŽŶͲůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ


االتصال املباشر وعلى شبكة احلاسوب  .
;
6
Ϳ
الطعام والشراب واحللوايت واملكسرات؛ وخدمات

In the name of: Shareket Al Samndar Li Khadmmat Al

أبسم  :شركة السمندر خلدمات
املطاعم واالستثمار.


العنوووووووووونا  :ي رييوووووووووو  -ا
فلس ،ر -


Mattaaem
W il Estethmar.


 ĚĚƌĞƐƐ͗ŝƌǌĞƚͲZĂŵĂůůĂŚͺWĂůĞƐƚŝŶĞ

-

عنوان التبليغ  :رام هللا ،برج رام اللع


Ϳ;6
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


















Ϳ;6

العالمة التجارية رقم  30322 :
يف الصنف  06 :

Trade Mark No.: 31377
In Class: 16
Date: 23/04/2017

التاريخ  7102/11/73 :

من اجل  :الصق لالستخدامات الصناعية واملنزلية   ^^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dW&KZ/Eh^dZ/>E,Kh^h

In the name of: AL JABARI FOR TRADING AND
أبسم  :شركة اجلعربي للتجارة
MARKTING
CO 31377
Trade
Mark No.:
والتسويقالتجارية رقم  30322 :
العالمة


الصنفنا 06: :
الخل وووو الشووووع بو ب نووووب
يف العنوووو

In
Class: 16
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
Date: 23/04/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:,ZKE
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
^^dW&KZ/Eh^dZ/>E,Kh^h


رين /لحل
 7102
مصنع73ال11/
التاريخ :
لالستخداماتجبانب
الصقاخلليل الشعابة
التبليغ :
عنوان
اجلربيين
مصنعواملنزلية
الصناعية
اجل :
من

In
لاللبان :شركة اجلعربي للتجارة
أبسم
 the name of: AL JABARI FOR TRADING AND

MARKTING CO

Trade Mark No.: 31377
والتسويقالتجارية رقم  30322 :
العالمة

ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
الخل وووو الشووووع بو ب نووووب
يف العنوووو
In
Class: 16
الصنفنا 06: :


لحل
رين
ال
مصنع
Date: 23/04/2017
التاريخ  7102/11/73 :




;2Ϳ
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2017/11/7 العدد العرشون

; 2 Ϳ
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Trade Mark No.: 31378







 30329 :  العالمة التجارية رقم



In
Class:
2TradeNo.:
Mark
No.: 31378
Trade
Mark
31379
Trade Mark No.: 31378
In Class: 2
Date:
23/04/2017
In Class:In
2 Class: 35









الصنف
يف
 30325
 : رقم7ية:التجار
العالمة
 30329 : العالمة التجارية رقم
 77102
: الصنف/يف
11
/73: :الصنف
التاريخ
 7يف: يف الصنف
 39
7102/11/73 : التاريخ
 7102 /11 /73 : التاريخ
لزفتة11
دهان
:فتة
اجل
من
دهان زفتة للعزل
: اجل
 من/
للعز
 دهان: من اجل
 للعزل
7102
/73
:التاريخز

 30329 : العالمة التجارية رقم

Date: 23/04/2017



Date: 23/04/2017





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
d,W/EdK&d,&KD&KZ/^K>d/KE 

Date: 23/04/2017
للتجارةشركة جيالنكو للتجارة
: كة جيالنكو أبسم
In
the name of:ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
sharket jelanco litigara wa al sinaa
للتجارة
جيالنكو
 شركة:  شر أبسم: أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
املهنية وتتعلق هيه الفئة
واألعمال
 اإلعالنوالصناعة: والصناعة من اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
ووزي:  عو العنونا الخل وو:
العنونا
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
- ووزي
عو- الخل و
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
156.واهليئات
األشخاص
والصناعةاليت يؤديها
ابخلدمات
و الر
ض
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
 ص ب- الرامو156
 ص ب ض و- امو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ
 ضاحيةع قيزون
شار
- : اخلليل
: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
و
الخل
ا
ن
العنو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ  ضاحية-  قيزونوزي شارع
-  اخلليلو:عو
التبليغ
عنوان
In the nameĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
of: SHarekat Mata'am Whalawiat Mr M
ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
كة مطعم وحلوايت026
 شر: ب
 صأبسم- الرامة
026  ص ب- الرامة
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ


156
 ص ب- ض و الرامو
Bakri
مسرت ميم بكري ع ع


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ  ضاحية-  شارع قيزون-  اخلليل: عنوان التبليغ


ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶͲZĂƐůũŽƌĂŚ

 اس ال ن ة-   الخل: العننا

ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ

026  ص ب- الرامة
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
9  ط-  عمارة اخلطيب-  رام هللا: عنوان التبليغ
; 9 Ϳ

; 9 105
Ϳ
تلفاكس
 







Trade
Mark No.: 31379

 30325 : التجارية رقم
العالمة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗d,W/EdK&d,&KD&KZ/^K>d/KE
 
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗d,W/EdK&d,
&KD&KZ/^K>d/KE
In the name of:
sharket jelanco
litigarawa
wa alal
sinaa
In the name of: sharket
jelanco
litigara
sinaa





 Class: 35
In

;9Ϳ
Date: 23/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
; 0 Ϳ

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

 39 : يف الصنف



 7102/11/73 : التاريخ
 اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هيه الفئة: من اجل


 .ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
In the name of: SHarekat Mata'am Whalawiat Mr M
 شركة مطعم وحلوايت: أبسم
Bakri
مسرت ميم بكري ع ع
Trade Mark No.: 31379







30325 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35



Date: 23/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


In the name of: SHarekat Mata'am Whalawiat Mr M
Bakri

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶͲZĂƐůũŽƌĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

كة مطعم
: أبسم
حلوايتن ة
واس ال-ع
 الخل:العنناشر
مسرت ميم بكري ع
نة

9  ط-
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-

 الخل:

العننا

تلفاكس


تلفاكس







; 0 Ϳ







Trade Mark No.: 31380
In Class: 30
Date: 25/04/2017

Trade Mark No.: 31380
In Class: 30





 30391 : العالمة التجارية رقم

; 0 Ϳ

 31 : يف الصنف



Date: 25/04/2017



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďĂůĚĂůƋĂĚĞĂŵĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůďĂůĚĂ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďĂůĚĂůƋĂĚĞĂŵĂ





 7102/11/79 : التاريخ
  قهوة: من اجل

30391 : العالمة التجارية رقم


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ
In the name of: Sharekat Sun Gate International llmawad
Al ghetha'ia Musahema Khososieh

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ
In the name of: Sharekat Sun Gate International llmawad
Al ghetha'ia Musahema Khososieh



اس ال

 عمارة اخلطيب-  رام هللا: عنوان التبليغ







.ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات

9  ط-  عمارة اخلطيب-  رام هللا: عنوان التبليغ

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶͲZĂƐůũŽƌĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



39 : يف الصنف

 7102 /11 /73 : التاريخ
 اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هيه الفئة: من اجل



31 : يف الصنف

7102 /11 /79 : التاريخ
  قهوة: من اجل

ذيت
صن
كة
شر
:
أبسم
الغيائية
للمواد
انرتانشيوانل

 شركة صن ذيت: أبسم
انرتانشيوانل للمواد الغيائية
مسامهة خصوصية

ال لدة القد مو

ا

:

العننا

 رام هللا البلدة القدمية: عنوان التبليغ

مسامهة خصوصية

ال لدة القد مو

 ا: العننا



Date: 25/04/2017

التاريخ  7102/11/79 :
من اجل  :قهوة 

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ
Ϳ;7
In the name of: Sharekat Sun Gate International llmawad
Al ghetha'ia Musahema Khososieh

71

العدد العرشون 2017/11/7

أبسم  :شركة صن ذيت
انرتانشيوانل للمواد الغيائية
مسامهة خصوصية
العننا  :ا



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďĂůĚĂůƋĂĚĞĂŵĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůďĂůĚĂ
 ůƋĂĚĞĂŵĂ

ůƋĂĚĞĂŵĂ


ال لدة القد مو

عنوان التبليغ  :رام هللا البلدة القدمية



107
Ϳ ; 7


















Ϳ;7

العالمة التجارية رقم  30390 :

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/11/79 :
العالمة التجارية رقم 30390 :






Trade Mark No.: 31381
In Class: 25
Date: 25/04/2017

Trade Mark No.: 31381



يف الصنف 79 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

االحيية  
من اجل :
التاريخ  7102 /11 /79 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƐŚŽĞƐ
من اجل  :االحيية 
نظمي حنفي أبو In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABU SHAMA
أبسم  :فضل
In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABU SHAMA
أبسم  :فضل نظمي حنفي أبو
شامة
شامة
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKEͲ>,tKK>t>ͲϬϮϮϮϱϰϰϳϯ
 الحووو ييي األيل :الخل ووو
العنووونا
،ل يد
ب لقرب مر دينا
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKEͲ>,tKK>t>ͲϬϮϮϮϱϰϰϳϯ
العنووونا  :الخل ووو  -الحووو ييي األيل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKEͲ>,tKK
عنوان التبليغ  :اخلليل  -احلاووز األول ابلقرب من
In Class: 25
ƐŚŽĞƐ
Date: 25/04/2017

ديوان أل
لقرببدرمر دينا ،ل يد
ب

>t>ͲϬϮϮϮϱϰϰϳϯ



عنوان التبليغ  :اخلليل  -احلاووز األول ابلقرب من


بدر
 ديوان أل


 
العالمة التجارية رقم  30390 :
يف 
الصنف  79 :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKEͲ>,tKK
>t>ͲϬϮϮϮϱϰϰϳϯ





Ϳ ; 3
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التاريخ  7102/11 /79 :





Trade
Mark No.: 31381


In Class: 25
 Date: 25/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐŚŽĞƐ
من اجل  :االحيية 
; 3HANAFI
Ϳ
In the name of: FADEL NATHMI
أبسم  :فضل نظمي حنفي أبو ABU SHAMA

شامة

ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKEͲ>,tKK>t>ͲϬϮϮϮϱϰϰϳϯ
ييي األيل
رقم  - :الحووو
الخل ووو
العالمةنا :
العنووو
Trade
Mark No.: 31382
30397
التجار ية




دينا ،ل يد
ب لقرب
In Class:Trade
29 Mark No.: 31382
مر  75
الصنف :
يف
العالمة التجارية رقم  30397 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:,ZKEͲ>,tKK
من
ابلقرب
األول
احلاووز
اخلليل
:
التبليغ
عنوان
Date: 25/04/2017
 75
7102
التاريخ /79 :يف/11
In Class: 29
الصنف :
>t>ͲϬϮϮϮϱϰϰϳϯ
ديوان أل بدر
Date:
25/04/2017
التاريخ  7102/11/79 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŚƵŵƵƐ
من اجل  :مح 

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚƵŵƵƐ
من اجل  :مح 
In the name
ملنتجات of: Sharkat AL-jebreny Limontajat AL-alban
أبسم  :شركة اجلربيين
In
the
name
of:
Sharkat
AL-jebreny
Limontajat
AL-alban
ملنتجات
اجلربيين
كة
شر
:
أبسم
 w
AL- Mawad
Al- ghaza'yh
w AL- Mawad Al- ghaza'yh
الغيائية

واملواد الغيائية
 االلبان واملواد االلبان
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶ
العننا  :الخلالعننا  :الخل

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

السيارات
اندي
جانب
البرية،الشرفة
التبليغ :عنوان التبليغ :
عنوان 
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات


الفلسطينةص.ب3513
الفلسطينةص.ب3513
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اللحوم احملفوظة واجملمدة ،الفواكه اجملففة واملطبوخة

،اخلضار؛ اهلالم واملرىب؛ والكومبوت والبيض واحلليب


العدد
 ، 2017/11/7الزيوت والدهون الصاحلة
العرشوناأللبان؛احلم
ومنتجات
لألكل ؛ الربوتينات املعدة لالستهالك البشري؛ التجبني
وأمالحه املعدة لالستهالك البشري ؛ املواد املستعملة
لتجبني اللنب؛ مسحوق اجلنب؛ بدائل للحليب

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
 ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖,ƵŵƵƐ͕ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ͖ƉƌŽƚĞŝŶƐĨŽƌŚƵŵĂŶ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ĐĂƐĞŝŶĂŶĚĐĂƐĞŝŶĂƚĞƐĨŽƌŚƵŵĂŶ
72ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ƌĞŶŶĞƚ͖ĐŚĞĞƐĞƉŽǁĚĞƌ͖ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌŵŝůŬ
ĂŶĚĐƌĞĂŵ͖ŵŝůŬĂŶĚĐƌĞĂŵŝŶƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵ͖ŵŝůŬďĂƐĞĚ
ĚĞƐƐĞƌƚŵŽƵƐƐĞƐ

Ϳ;1
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والقشدة ،حليب وقشدة بشكل مسحوق ،احلليب




احمللى لعمل املوس 

املتوسط
أبسم
للمواد 
30393
شرركةية رقم  :
العالمة :التجا

In the name
SHrakat
Trade
Markof:
No.:
31383 AL- Motawset Lel-Mawad ALGhetha'ya.
يفالغيائية
In Class: 29
الصنف  75 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚůĂŚĂŵ
العننا  :ي لحا
Date:
25/04/2017
 7102
التاريخ /11/79 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
السيارات
اندي
جانب
البرية،الشرفة
عنوان التبليغ :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
من اجل  :اللحوم واألمساك والدواجن؛ مستخلصات




ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ب
الفلسطينةص.
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
مستخلصات
والدواجن؛
الفواكهواألمساك
واجملمدة : ،اللحوم
3513اجل
من
واملطبوخة
اجملففة
احملفوظة
اللحوم
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
واملطبوخة
اجملففة
الفواكه
واجملمدة،
احملفوظة
اللحوم

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖,ƵŵƵƐ͕ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ͖ƉƌŽƚĞŝŶƐĨŽƌŚƵŵĂŶ
واحلليب
والبيض
والكومبوت
واملرىب؛
اهلالم
،اخلضار؛
Trade Mark ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
No.:
31383

30393

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
،اخلضار؛ اهلالم واملرىب؛ والكومبوت والبيض واحلليب ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖,ƵŵƵƐ͕ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ͖ƉƌŽƚĞŝŶƐĨŽƌŚƵŵĂŶ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ĐĂƐĞŝŶĂŶĚĐĂƐĞŝŶĂƚĞƐĨŽƌŚƵŵĂŶ

ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ĐĂƐĞŝŶĂŶĚĐĂƐĞŝŶĂƚĞƐĨŽƌŚƵŵĂŶ
الصاحلة
ومنتجات الزيوت
األلبان؛احلم ،
يفومنتجات
والدهون والدهون
األلبان؛احلم  ،الزيوت
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ƌĞŶŶĞƚ͖ĐŚĞĞƐĞƉŽǁĚĞƌ͖ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌŵŝůŬ
In
Class:
29
الصاحلة ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ƌĞŶŶĞƚ͖ĐŚĞĞƐĞƉŽǁĚĞƌ͖ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌŵŝůŬ
الصنف  75 :

ĂŶĚĐƌĞĂŵ͖ŵŝůŬĂŶĚĐƌĞĂŵŝŶƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵ͖ŵŝůŬďĂƐĞĚ
ĂŶĚĐƌĞĂŵ͖ŵŝůŬĂŶĚĐƌĞĂŵŝŶƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵ͖ŵŝůŬďĂƐĞĚ

التجبني
البشري؛
لالستهالك
املعدة
الربوتينات
؛
لألكل
لالستهالك البشري؛ التجبني
الربوتينات املعدة
ĚĞƐƐĞƌƚŵŽƵƐƐĞƐ
Date: 25/04/2017
 7102
لألكل :؛ /11/79
التاريخ
وأمالحه املعدة لالستهالك البشري ؛ املواد املستعملة
 ĚĞƐƐĞƌƚŵŽƵƐƐĞƐ

املعدة لالستهالك البشري ؛ املواد املستعملة
وأمالحه 
للحليب
بدائل
اجلنب؛
مسحوق
اللنب؛
لتجبني
والقشدة ،حليب وقشدة بشكل مسحوق ،احلليب

لتجبني اللنب؛ مسحوق اجلنب؛ بدائل للحليب

وقشدةلعمل املوس
والقشدة ،حليب احمللى
بشكل مسحوق ،احلليب

Ϳ;9

In the name of: SHrakat AL- Motawset Lel-Mawad ALGhetha'ya.

أبسم  :شركة املتوسط للمواد

 الغيائية

احمللى لعمل املوس
أبسم  :شركة املتوسطالعننا  :ي
للمواد

In the name of:
لحا SHrakat AL- Motawset Lel-Mawad AL-
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚůĂŚĂŵ
عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات
Ghetha'ya. ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الغيائية

العننا  :ي

الفلسطينةص.ب3513
لحا




ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚůĂŚĂŵ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات





الفلسطينةص.ب3513
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العالمة التجارية رقم  30391 :

Ϳ;9

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/11/79 :

Trade Mark No.: 31384
In Class: 34
Date: 25/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ƌĂǁĂŶĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ
͘ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŵŽŬŝŶŐĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐĂŶĚŵĂƚĐŚĞƐ

Trade Mark No.: 31384

من اجل  :السجائر والتبغ اخلام واملصنع ولوازم
رقم  30391 :
التدخني والوالعات العالمة
التجار.ية 
والكربيت
In Class: 34
يف الصنف  31 :
In the name of: DUBEK LTD.
أبسم  :دوبك مليتد.
Date: 25/04/2017
التاريخ  7102/11/79 :
͕͘ĚĚƌĞƐƐ͗ĂŶ/ƐƌĂĞůŝŽŵƉĂŶǇŽĨϵDĂƌƚŝŶ'ĞŚů^ƚ
اجلل :و يدنن
العننا  :عريو مناسراي
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ƌĂǁĂŶĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ
السجائرانيوالتبغ 2اخلام واملصنع ولوازم
͘ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŵŽŬŝŶŐĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐĂŶĚŵĂƚĐŚĞƐ
>WĞƚĂĐŚdŝŬǀĂ͕/^Z
والكربيت.ا 
والوالعات
التدخني ا يتووو ت كفووو
مووو تر جيووو سوووتري






اسراي

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،




ص.ب ,21رام هللا
العالمة التجارية رقم  30391 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/11/79 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Trade Mark No.: 31384
InClass: 34
Date:
25/04/2017


العننا
مووو

اي ل و يدنناني
 :عريو اسر
سوووتري

تر جيووو

ا يتووو

͕͘ĚĚƌĞƐƐ͗ĂŶ/ƐƌĂĞůŝŽŵƉĂŶǇŽĨϵDĂƌƚŝŶ'ĞŚů^ƚ
>WĞƚĂĐŚdŝŬǀĂ͕/^Z

2

ت كفووو ا

اي
اسر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا

73



العدد العرشون 2017/11/7
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العالمة التجارية رقم  30399 :




يف الصنف  9 :
يف الصنف  9 :
79 :
التاريخ :
التاريخ
 7102
7102//11
11//79

العالمة التجارية رقم 30399 :

من اجل

:

Trade Mark No.: 31385



In Class:
5 No.: 31385
Trade
Mark
In Class: 5
Date:
25/04/2017
Date: 25/04/2017



املستحضرات الصيدلية البشرية.

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson



أبسم  :جونسون اند جونسون
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
الصيدلية البشرية .
من اجل  :املستحضرات
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
In
the
name
of:
Johnson
&
Johnson
͘͘^͘h
أبسم  :جونسون اند جونسون
 :عوريو مور ن نج رسو

العننا

انووود جننسووون

جننسووون

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي
ا 32200ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
رسو ا ي
يز مور ن
عوريو
عنوانالعننا
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
شحادة ،حمامون،
نجرجا
وفؤاد و
التبليغ : :عز
ص.ب ,21رام هللا
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
 جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

͘͘^͘h
 يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
ت المتحدة االمريك و

النال

:





النال ت المتحدة االمريك و

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


Ϳ;2



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم 30396 :

يف الصنف 9 :

Trade Mark No.: 31386



In Class: 5



 7102
/11
التاريخ
 30396
رقم  :
79ر/ية
العالمة :التجا

من اجل

:

املستحضرات الصيدلية البشرية.

يف الصنف  9 :

أبسم  :جونسون اند جونسون
العننا

 :عوريو مور ن نج رسو

جننسووون

انووود جننسووون

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي



Date: 25/04/2017
Trade
Mark No.: 31386

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

In the name of: Johnson & Johnson
In
Class: 5
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ

التاريخ  7102/11/79 :
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
املستحضرات الصيدلية البشرية .
من اجل :
ص.ب ,21رام هللا
انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

النال

ت المتحدة االمريك و

ا 32200ا

أبسم  :جونسون اند جونسون



العننا   :عوريو مور ن نج رسو ا ي
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
Inthe name of: Johnson & Johnson
:





ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
Ϳ ; 9
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

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



͘͘^͘h
Date:
25/04/2017



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







Trade Mark No.: 31387
In Class: 5

العالمة التجارية رقم  30392 :
يف الصنف  9 :

74Date: 25/04/2017

 7102
/11/79
التاريخ :
2017/11/7
العرشون
العدد

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
أبسم  :جونسون اند جونسون
العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا





النال ت المتحدة االمريك و



͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson

113

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

30392
العالمة التجا
ورجا  شحادة ،حمامون،
التبليغر :ية عرقمزيز :وفؤاد
عنوان
رام هللا
9 ,:21
الصنف
يف
ص.ب






العالمة التجارية رقم 30392 :
يف الصنف  9 :
التاريخ 7102 /11 /79 :



 :عوريو مور ن نج رسو

العننا

جننسووون

انووود جننسووون



ا ي

اا ن ووون
بوووح ي

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
أبسم  :جونسون اند جونسون

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

النال

ا 32200ا

ت المتحدة االمريك و

ص.ب ,21رام هللا


العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون








Ϳ;5

 :عوريو مور ن نج رسو

ا ي



اا ن ووون
بوووح ي



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،








العالمة التجارية رقم  30399 :



Ϳ;5
Trade Mark No.: 31388



In Class: 5
Date: 25/04/2017

Trade Mark No.: 31388



͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .

أبسم  :جونسون اند جونسون

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و



Ϳ ; 5



يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/11/79 :





114



العالمة التجارية رقم 30399 :













ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Trade Mark No.: 31388
͘͘^͘h



ا 32200ا





Trade Mark No.: 31387
In Class: 5

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson

ت المتحدة االمريك و

ص.ب ,21رام هللا




Date: 25/04/2017


انووود جننسووون
جننسووون
العالمة التجارية رقم 30399 :
انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

النال

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Ϳ ; 5
͘͘^͘h

:




͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

In the name of: Johnson & Johnson


 ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ

من اجل املستحضرات الصيدلية البشرية.
شحادة ،حمامون،
جونسونورجا
انديز وفؤاد
جونسون عز
عنوان :التبليغ :
أبسم

ص.ب ,21رام هللا

عنوان التبليغ  :عزيز

In the name of: Johnson & Johnson



يف الصنف  9 :
االمريك و
المتحدة
النال ت
التاريخ 7102 /11 /79 :

العننا

Date: 25/04/2017





32200ا
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا
العالمة التجارية رقم  30392 :

Date: 25/04/2017

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،



Trade Mark No.: 31387
In Class: 5



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون

التاريخ  7102/11/79 :

Trade
Mark No.: 31387
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
In Class: 5



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

30399
العالمة التجا
ورجا  شحادة ،حمامون،
رقمزيز  :وفؤاد
التبليغرية :ع
عنوان
ص.ب ,21رام هللا


Trade
Mark No.: 31388
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:










جننسووون

انووود جننسووون

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

ال
الن

اا ن ووون
بوووح ي
ا 32200ا

ت المتحدة االمريك و

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,21رام هللا


وفؤاد

:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

ورجا

شحادة ،حمامون،

العدد العرشون 2017/11/7











115
Ϳ 01



العالمة التجارية رقم  30395 :
يفيف الصنف
الصنف  99 ::

7102//11
11//79
التاريخ 79 ::
التاريخ
 7102
الصيدلية البشرية
املستحضرات الصيدلية
اجل  ::املستحضرات
من اجل
من
البشرية ..
اند جونسون
جونسون اند
أبسم  ::جونسون
أبسم
جونسون




العالمة التجارية رقم 30395 :
يف الصنف  9 :

أبسم  :جونسون اند جونسون
:

العننا

جننسووون

عوريو مور ن نج رسو
انووود جننسووون

ا 32200ا

رسو
يز مور
عوريو
عنوانالعن
نجرجا
وفؤاد و
التبليغ : :عز
رسو اا يي
نج
مور نن
عوريو
العننناا :
ووحيياااا نن وووون
وون ببووووح
جننسوووون
وون انانوووودوود جننس
جننسوووون
جننس
وون
ال
الن

ص.ب



ت المتحدة االمريك و

;

Date: 25/04/2017
25/04/2017
Date:
͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͘,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In the
the name
name of:
of: Johnson
& Johnson
& Johnson
Johnson
In
Date: 25/04/2017

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson



ا ي





Trade Mark No.: 31389
In Class: 5



اا ن ووون
بوووح ي

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h
͘͘^͘h
:

شحادة ،حمامون،

رسوووووووووو اا 32200
وووون جج رس
انزييووووكا نن وووون
ييررانزييووووكا
32200اا
,21رام هللا
المتحدة االمريك
ت المتحدة
الالننالال ت
االمريك وو

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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
; 00116
Ϳ


التجارية رقم  39313:
العالمة

من اجل

Ϳ ; 01


العالمة التجارية رقم  30351 :

7102 /11
التاريخ /79 :
املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن يو اس يب
االلكرتونية

من اجل











In Class: 9
Date: 25/04/2017

البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت األجهزة ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة الشحن لألجهزة
يف الصنف 5 :
:



Trade Mark No.: 31390

يف الصنف  1 :
:












ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



التاريخ  2392/30/25 :

75

Trade Mark No.: 31389
In Class:
Class: 55
In



التاريخ  7102 /11 /79 :
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت

التبغ؛ شواحن
املستخدمة
اإللكرتونية
األجهزةلألجهزة
لتسخني أجهزة
لتسخني التبغ،
املستخدمة
اإللكرتونية

Trade Mark No.: 31390
ďĂƚƚĞƌŝĞƐ9ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ
In Class:

Date:
25/04/2017
ŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌ
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ƚŽďĂĐĐŽ͖ ĐĂƌ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĐĂƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

التبغ؛
ات لألجهزة
لتسخنيالسيار
املستخدمةشواحن
االلكرتونيةاإللكرتونية؛
لألجهزة للسجائر
الشحنالسيارات

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة

بطارايت السجائر
املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحناإللكرتونية.
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس

ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ
͘ƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

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

In the name of: Philip Morris Products

أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
أس .إيه.

S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
 :يوناا ج نرينوو يد 0ا 2333
العنونا

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
سنيسرواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار
العنوان
ننع ت ا
Trade
Mark No.: 31389
التجا:ريةكا رقم  30395 :
العالمة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 5
التبليغ9
الصنف :
ص .بيف
1127
:

البري:ة سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
عنوان



 7102
هيه/11/
79
 :ان التاريخ
تسجيل:البرية
0022
اليعطي اصحاهبا حق
العالمة

Date: 25/04/2017

 

والعبارات
املطلق :ابستخدام
͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
الكلماتالبشرية .
املستحضرات الصيدلية
احلماية من اجل
اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق
هذهاندالعالمة
أبسم :تسجيل
 :ان
Inthe name of: Johnson & Johnson
جونسون
جونسون

والرسومات الوصفية واألرقام
ابستخدام الكلمات والعبارات
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
وون تشتمل العالمة على
العالمة
ذات االستخدام العام مبعزل عن
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن و

͘͘^͘h
اللون االزرق واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

والرمادي


النال ت المتحدة االمريك و

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون االزرق

واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح والرمادي
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العالمة التجارية رقم  39319:

Trade Mark No.: 31391



In Class:
11No.: 31391
Trade
Mark

يف
 30350 :99
الصنفية :رقم
العالمة التجار

يخ 00 ::
الصنف
 2392/30 /25
يف التار

التاريخ 7102/11/79 :
التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر
من اجل  :أجهزة

من اجل  :أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر

توليدليد
أجهزة تو
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة

البخار .
البخار .
برودكتس
أبسم :
برودكتس
موريسريس
فيليبفيليب مو
أبسم :
إيه ..إيه.
أس .أس

العنونا  :يوناا ج نرين و يد 0ا 2333

العنوان  :كوواي جينرينواود 0222 ،3

ننع ت ا سنيس ار

سويس ار
وشركاهم للملكية الفكرية -
نوشاتيل،سااب
عنوان التبليغ :
التبليغ :البريةسااب وشركاهم للملكية الفكرية -
ص .عنبوان1127
 ص .ب  0022البرية
 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
االزرقات
اللون والعبار
الكلمات
احلماية املطلق ابستخدام
مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على
العام
االستخدام
الغامقاألرقام
الوصفية و
الرسومات
و
والرمادي
ذاتالفاتح
واالزرق
واالخضر
واالخضر
 مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون االزرق

InDate:
Class:
11
25/04/2017
Date: 25/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ

InInthe
S.A.
thename
nameof:
of:Philip
PhilipMorris
Morris Products
Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31392
In Class: 34

Trade25/04/2017
Mark No.: 31392
Date:

In ZĞƐƉĞĐƚ
Class: 34ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
/Ŷ



 39312: العالمة التجارية رقم


 30 : يف الصنف

 30357
 : رقم
التجا: التاريخ
العالمة
 2392
/30ية/ر25
31 :: الصنف
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة
يفمن اجل
7102االلكرتونية؛
/11/79 :التدخني
التاريخ
 مبا، اخلام أو املصنّع؛ منتجات التبغ،التبغ

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕
Date: 25/04/2017
ƌĂǁ Žƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
 تبغ،للسجائر الرفيع
السلكية السيجار
،اتالسجائر،السيجار
من ذلك
يف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
 املبخر: اجل
ĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ĨŽƌ ƌŽůů ǇŽƵƌ االلكرتونية ماكينات
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŽǁŶ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĞǁŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ͕  السجائر،السعوط
،املضغ
،التدخنيتبغ الغليون
،وأجهزةاليدوية
اللف
اخلامتبغأو املصنّع؛
،االلكرتونية؛ تبغالتبغ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ƐŶƵĨĨ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ ŬƌĞƚĞŬ͖ ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
التبغ )لغري،السجائر
السعوط؛ بدائل
التبغ والقر
املصنوعة من
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
،ذلكنفل؛السيجار
مزيجمبا يف،التبغ
منتجات
;ŶŽƚ
ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ ƐŵŽŬĞƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
وأانبيب
ورق
ذلك
يف
مبا
،املدخنني
مستلزمات
؛
(
الطبية
اض
األغر
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ƚƵďĞƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ĨŝůƚĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƚŝŶƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕  علب ومنافض، علب التبغ، فالتر السجائر، السجائر
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون
ƉŝƉĞƐ͕ ƉŽĐŬĞƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ƌŽůůŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
القداحات؛
، أدوات اجليب للف السجائر، الغاليني،السجائر
ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
ĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ ،  منتجات التبغ اليت يتم تسخينها،أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
 مبا يف ذلك،األذراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŚĞĂƚŝŶŐ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ Žƌ ƚŽďĂĐĐŽ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞůĞĂƐĞ ŶŝĐŽƚŝŶĞͲ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ ، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ĂĞƌŽƐŽů ĨŽƌ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ ůŝƋƵŝĚ ŶŝĐŽƚŝŶĞ إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
أجهزةاجليب
االلكرتونية؛أدوات
، الغاليني،السجائر
علب
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ للفاإللكرتوين؛
التدخني
ومنافض السجائر
املستخدمة يف
ƐŵŽŬŝŶŐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶŝĐŽƚŝŶĞ احملتوي على
أجهزةالنيكوتني
الستنشاق
اإللكرتونية
األجهزة
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
إلكرتونية
، تسخينها
اليت يتم
التقليدية؛التبغ
منتجات
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ĂĞƌŽƐŽů͖
ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐ
ĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌ
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ منتجات التبغ وبدائل، رذاذ؛ وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق
ƐŵŽŬĞƌƐ͕
ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƚŽďĂĐĐŽ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
اإللكرتونية؛
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖
ƐŵŽŬĞƌΖƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ قطع ولوازم
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
السائل
للسجائرالنيكوتني
املدخنني ؛ حماليل
مستلزماتلالستنشاق
التبغ؛النيكوتني
رذاذ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ  واألجهزة30  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ĐůĂƐƐ ϯϰ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
التبغ
أعواد
إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار ابإلضافة إىل
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘
 ĂƐ ǁĞůů
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ
ŚĞĂƚĞĚ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĐŝŐĂƌƐ
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
 .املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن
ĂƐ ŚĞĂƚĞĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

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

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

برودكتس
فيليب
أبسم
على رذاذ؛ وأجهزة التبخري
موريساحملتوي
النيكوتني
شاق: الستن
.أس
 منتجات التبغ وبدائل التبغ؛، للمدخنني.ابلفم إيه
0222 ،3 جينرينواود
 كوو: مستلزماتان
العنو
اإللكرتونية؛ قطع ولوازم
اي للسجائر
املدخنني
 سويس ار،نوشاتيل

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية0022 ب. ص

إىل أعواد التبغ امل سخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية

القابلة إلعادة الشحن .
2017/11/7برودكتس
فيليب موريس
أبسم :
العرشون
العدد

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

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

أس.
إيه .فيليب موريس برودكتس
أبسم :
العنونا

أس .إيه.

78

 :يوناا ج نرين و يد 0ا 2333

ننع ت ا سنيس ار

0222
جينرينواود ،3
التبليغ  ::كوواي
عنوانالعنوان
الفكرية -
للملكية
سااب وشركاهم
البرية ار
1127سويس
نوشاتيل،
ص .ب
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





ص .ب  0022البرية

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
تسجيل هذه
:
االزرق
على اللون
العالمة
العالمةوتشتمل
ان عن
مبعزل




والرمادي
ابستخدامواالزرق
واالخضر الغامق
ات
الفاتح والعبار
الكلمات
واالخضر املطلق
احلماية

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمةوتشتمل العالمة على اللون االزرق

واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح والرمادي
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Trade Mark No.: 31393

العالمة التجارية رقم  39313:

In Class: 9

يف الصنف  1 :

التاريخ  2392/30/25 :


Date: 25/04/2017



من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت األجهزة ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

العالمة التجارية رقم 30353 :
لتسخني التبغ ،أجهزة الشحن لألجهزة
اإللكرتونية املستخدمة

يف الصنف  5 :

لتسخني التبغ؛ شواحن يو اس يب
االلكرتونية املستخدمة
التاريخ  7102/11/79 :

Trade Mark No.: 31393
ďĂƚƚĞƌŝĞƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ
In Class: 9
ŚĞĂƚŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ
Date: 25/04/2017
ƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

التبغ؛ شواحن
املستخدمة
اإللكرتونية
لألجهزة
لتسخني بطارايت
اإللكرتونية؛
ايت للسجائر
اجل  :البطار
من
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ
ƚŚĂƚ
ĂƌĞ
ƵƐĞĚ
ĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐ
ة
أجهز
التبغ،
لتسخني
املستخدمة
اإللكرتونية
األجهزة
السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن السيارات لألجهزة
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني
͖ƚŽďĂĐĐŽ
التبغ؛ السجائر ĐĂƌ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĐĂƌ
املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن بطارايت
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

اإللكرتونية .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 0022البرية

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق

ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ
͘ƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على

اللون االصفر واالصفر الفاتح واالصفر الغامق والرمادي






Ϳ ; 95

مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون

االصفر واالصفر الفاتح واالصفر الغامق والرمادي
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Trade Mark No.: 31394

العالمة التجارية رقم  39310:

يف الصنف  99 :

In Class: 11





Date: 25/04/2017

التاريخ  2392/30/25 :

Trade Mark No.: 31394

العالمة التجارية رقم  30351 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚ
اإللكرتونية ابستثناء السجائر
التبخري
يفمن اجل
In the11
name
of: Philip Morris Products S.A.
برودكتس
أجهزة موريس
فيليب
In Class:
أبسم 00:: :
الصنف

͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ
Date: 25/04/2017
͘ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ


التاريخ :أس.
السوائل؛ أجهزة توليد البخار .
أجهزة /تسخني
اإللكرتونية؛
 7102
إيه11.
/79

2333
نرين و يد
اا ج
موريسيون
أجهزة :
العنونا
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ابستثناء السجائر
التبخري
اجل :
من
In
͕theĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
name of:
Philip Morris Products
اإللكرتونية0.اإيه.
أس
برودكتس
فيليب
أبسم :
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ر
ا
سنيس
ا
ت
ننع
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
S.A.
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
للملكية الفكرية
اي  :سااب
التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
نوشاتيل- ،سويس ار
كاهم0222
وشر،3
جينريناود
عنوان  :كو
العن وان
البخار.
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ص .ب  1127البرية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب



البريةتسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 :0022ان
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات


حق العام
االستخدام
العالمةواألرقام
هذهالوصفية
والرسومات
احلماية املطلق
اليعطيذاتاصحاهبا
 :ان تسجيل







مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون
الوصفية واألرقام
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات
االصفر واالصفر الفاتح واالصفر الغامق والرمادي
 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على
اللون االصفر واالصفر الفاتح واالصفر الغامق والرمادي
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Trade Mark No.: 31395

العالمة التجارية رقم  39315:

الصنف  30 :
يف



التاريخ  2392/30/25 :

العالمة التجارية رقم  30359 :
من اجل :
يف الصنف  31 :



In Class: 34
Date: 25/04/2017

Trade Mark No.: 31395
In Class: 34
͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ

املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

التدخني االلكرتونية؛ التبغ،
ƌĂǁ Žƌ
͖ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ
اخلام  أو املصنّع؛ منتجات التبغ ،مبا ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
Date:
25/04/2017
التاريخ 7102/11/79 :
يف ذلك السيجار ،السجائر ،السيجار الرفيع ،تبغ ماكينات ĐŝŐĂƌƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ĨŽƌ ƌŽůů ǇŽƵƌ
من اجل  :املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
͕ŽǁŶ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĞǁŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
املضغ ،تبغ
الغليون ،تبغ
اليدوية ،تبغ
͕ƐŶƵĨĨ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ
السعوط،ع؛السجائر ƚŽďĂĐĐŽ͕ ŬƌĞƚĞŬ͖ ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
املصن
اخلام أو
االلكرتونية؛ التبغ،
التدخني
اللف وأجهزة
ّ
;ŶŽƚ ĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂů
͖ͿƉƵƌƉŽƐĞƐ
ƐŵŽŬĞƌƐΖ
͕ĂƌƚŝĐůĞƐ
͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
التبغ )لغري
السيجار ،بدائل
نفل؛ السعوط؛
منتجاتمزيج
املصنوعة من
السجائر،
والقر ذلك
التبغ،التبغمبا يف
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ƚƵďĞƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
͖ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ
مستلزمات ماكينات
الطبية(؛الرفيع ،تبغ
األغراضالسيجار
͖ͿĨŝůƚĞƌƐ͕ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
تبغ وأانبيب ͕ƚŽďĂĐĐŽ ƚŝŶƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ ĂƐŚƚƌĂǇƐ
اليدوية ،ورق
اللف يف ذلك
املدخنني ،مبا

العالمة التجارية رقم  39315:

يف الصنف  30 :

2017/11/7
العرشون
العدد
 2392
/30/25
التاريخ :
من اجل

:

Trade Mark No.: 31395
In Class: 34

80 Date: 25/04/2017

املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

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

املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري

األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني ،مبا يف ذلك ورق وأانبيب

السجائر  ،فالتر السجائر ،علب التبغ ،علب ومنافض
السجائر ،الغاليني ،أدوات اجليب للف السجائر ،القداحات؛

أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ ،منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ،

أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل
إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل

املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر

التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني احملتوي على
رذاذ؛ وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني  ،منتجات التبغ وبدائل

التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم
للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة ،يف الفئة  30واألجهزة

إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار ابإلضافة إىل أعواد التبغ

͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ
ƌĂǁ Žƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĐŝŐĂƌƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ĨŽƌ ƌŽůů ǇŽƵƌ
͕ŽǁŶ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĞǁŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ
ƐŶƵĨĨ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ŬƌĞƚĞŬ͖ ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
͕;ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ ƐŵŽŬĞƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ƚƵďĞƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
͕ĨŝůƚĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƚŝŶƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ ĂƐŚƚƌĂǇƐ
͕ƉŝƉĞƐ͕ ƉŽĐŬĞƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ƌŽůůŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŚĞĂƚŝŶŐ
ͲĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ Žƌ ƚŽďĂĐĐŽ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞůĞĂƐĞ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂĞƌŽƐŽů ĨŽƌ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ ůŝƋƵŝĚ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂƐ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂĞƌŽƐŽů͖ ŽƌĂů ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ƐŵŽŬĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƚŽďĂĐĐŽ
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ ƐŵŽŬĞƌΖƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ĐůĂƐƐ ϯϰ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ ŚĞĂƚĞĚ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĐŝŐĂƌƐ ĂƐ ǁĞůů
ĂƐ ŚĞĂƚĞĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ
͘ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن .

In the name of: Philip Morris Products
أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 0022البرية

 :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








Ϳ ; 92

العدد العرشون 2017/11/7

81

122







العالمة التجارية رقم  39311:

Trade Mark No.: 31396



In
Class:
9 No.: 31396
Trade
Mark

الصنف :
التجار1ية رقم  30356 :
يفالعالمة
 2392/305/25
التاريخ :
الصنف :
يف


Date:
25/04/2017
In Class:
9

Date: 25/04/2017
 7102
اجل/79: :
التاريخ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت األجهزة ͖ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
/11ايت
البطار
من

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
ďĂƚƚĞƌŝĞƐ
ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ
اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة الشحن لألجهزة
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة
ŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
يب
اس
لتسخنياحن يو
التبغ؛ شو
لتسخني
املستخدمة
االلكرت
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌ
التبغ؛
املستخدمة
االلكرتونية
الشحنونيةلألجهزة
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ
لتسخني التبغ؛
املستخدمة
اإللكرتونية
نية لألجهزة
اإللكرتويب
لألجهزة يو اس
شواحن
املستخدمة شواحن ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͖ƚŽďĂĐĐŽ
ĐĂƌ
ĐŚĂƌŐĞƌƐ
ĨŽƌ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĐĂƌ
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ ͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن السيارات لألجهزة
ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن بطارايت السجائر ͘ƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .
اإللكرت:ونية .
In the name of: Philip Morris Products S.A.
فيليب موريس برودكتس
أبسم

In the name of: Philip Morris Products
أبسم: .إيه.فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
أس
S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
العنونا  :يوناا ج نرين و يد 0ا 2333
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
سنيس ارجينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار
ننعو تان :ا كواي
العن
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
البرية وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 1127سااب
عنصو .انبالتبليغ :



 0022البرية
 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
االستخدامحقالعاماحلماية املطلق
ذات اصحاهبا
واألرقاماليعطي
الوصفيةالعالمة
تسجيل هذه
 :ان
والرسومات

 



الوصفية واألرقام
العالمة و
العالمةتشتملالعبارات
عن الكلمات و
ستخدام
الرسوماتالربتقايل
على اللون
ابمبعزل



الغامقعنوالرمادي
االستخداموالرب
ذاتربتقايل الفاتح
وال
العالمةتشتمل العالمة على
العامتقايلمبعزل





اللون الربتقايل والربتقايل الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي





Ϳ ; 09



Ϳ ; 91

العدد العرشون 2017/11/7
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123







Trade Mark No.: 31397

العالمة التجارية رقم  39312:

 يف الصنف  99 :

In Class: 11



 التاريخ  2392/30/25 :
التجار:ية رقم :
 30352اإللكرتونية ابستثناء السجائر
أجهزة التبخري
العالمةاجل
من

00
:
الصنف
يفاإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد البخار .
 7102
فيليب/11
التاريخ /79 ::
برودكتس أس .إيه.
موريس
أبسم

Date: 25/04/2017
Trade
Mark No.:
31397
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚ

͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ
In
Class: 11
͘ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ
Date:
In the25/04/2017
name of: Philip Morris Products
S.A.
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
من اجل  :أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ

EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
البخار
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان .التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
In the name of: Philip Morris Products S.A.
البرية موريس برودكتس
0022فيليب
أبسم :


أس .إيه.

اصحاهبا حق احلماية املطلق
هذه
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
اليعطي 2333
العالمة و يد 0ا
اا ج نرين
تسجيل يون
 :انالعنونا :
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
الكلماتار والعبارات والرسومات الوصفية واألرقامͿ ; 91
ابستخدام ا سنيس
ننع ت
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
العالمةالفكرية
للملكية
االستخدامسااب
ذات التبليغ :
عنوان
تشتمل-العالمة على
كاهم عن
العاموشرمبعزل

البرية
ص.
تقايل الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي
1127والرب
اللونبالربتقايل


124
 
 :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

 Trade Mark No.: 31398
العالمة التجارية رقم  39311:

In Class: 34
يف الصنف  30 :
Date: 25/04/2017
التاريخ  2392/30/25 :
Ϳ ; 05
من اجل  :املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة التدخني /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
Trade Mark No.: 31398
العالمة التجارية رقم  30359 :
͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ
االلكرتونية؛ التبغ ،اخلام أو املصنّع؛ منتجات التبغ ،مبا يف ذلك
In Class:
34
ƌĂǁ
͖Žƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ
ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
يف الصنف  31 :
السيجار ،السجائر ،السيجار الرفيع ،تبغ ماكينات اللف اليدويةĐŝŐĂƌƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ĨŽƌ ƌŽůů ǇŽƵƌ ،
Date: 25/04/2017
التاريخ  7102/11/79 :
تبغ الغليون ،تبغ املضغ ،تبغ السعوط ،السجائر املصنوعة من مزيج ͕ŽǁŶ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĞǁŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
من اجل  :املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية
ƐŶƵĨĨ
͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ ŬƌĞƚĞŬ
ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري األغراض الطبية(؛
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
͕;ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ ƐŵŽŬĞƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞƐ
وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ ،اخلام أو املصنّع؛
͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ






العالمة التجارية رقم  39311:

Trade Mark No.: 31398

In Class: 34
يف الصنف  30 :
العدد العرشون 2017/11/7
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Date: 25/04/2017
التاريخ  2392/30/25 :
من اجل  :املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة التدخني /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ
االلكرتونية؛ التبغ ،اخلام أو املصنّع؛ منتجات التبغ ،مبا يف ذلك
ƌĂǁ Žƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
السيجار ،السجائر ،السيجار الرفيع ،تبغ ماكينات اللف اليدويةĐŝŐĂƌƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ĨŽƌ ƌŽůů ǇŽƵƌ ،
تبغ الغليون ،تبغ املضغ ،تبغ السعوط ،السجائر املصنوعة من مزيج ͕ŽǁŶ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĞǁŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ
ƐŶƵĨĨ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ŬƌĞƚĞŬ͖ ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري األغراض الطبية(؛
͕;ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ ƐŵŽŬĞƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞƐ
مستلزمات املدخنني ،مبا يف ذلك ورق وأانبيب السجائر  ،فالتر ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ƚƵďĞƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
السجائر ،علب التبغ ،علب ومنافض السجائر ،الغاليني ،أدوات ͕ĨŝůƚĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƚŝŶƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ ĂƐŚƚƌĂǇƐ
͕ƉŝƉĞƐ͕ ƉŽĐŬĞƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ƌŽůůŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
اجليب للف السجائر ،القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ ،
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها  ،أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية ĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŚĞĂƚŝŶŐ
تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتني
ͲĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ Žƌ ƚŽďĂĐĐŽ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞůĞĂƐĞ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂĞƌŽƐŽů ĨŽƌ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ ůŝƋƵŝĚ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂƐ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂĞƌŽƐŽů͖ ŽƌĂů ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ابلفم للمدخنني  ،منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني
ƐŵŽŬĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƚŽďĂĐĐŽ
للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ ƐŵŽŬĞƌΖƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
املتضمنة ،يف الفئة  30واألجهزة إلطفاء السجائر املسخنة ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ĐůĂƐƐ ϯϰ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ

والسيجار ابإلضافة إىل أعواد التبغ املسخنة؛ علب السجائر

اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 0022البرية

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق

ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ ŚĞĂƚĞĚ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĐŝŐĂƌƐ ĂƐ ǁĞůů
ĂƐ ŚĞĂƚĞĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ
͘ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمةتشمل العالمة على اللون

الربتقايل والربتقايل الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي






^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

-

يسر
ا
ا سن

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر





84

اليعطي اصحاهبا حق
والعبارات
الكلمات

; 23 Ϳ





ننع ت

: عنوان التبليغ

 البرية1127 ب. ص

 ان تسجيل هيه العالمة:
ابستخدام
املطلق
احلماية



2017/11/7 العدد العرشون

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمةتشمل العالمة على اللون الربتقايل
والربتقايل الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي


125



; 71 Ϳ









Trade Mark No.: 31399



Date: 25/04/2017

In Class: 34

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ

Date: 25/04/2017





 39311: العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31399
In Class: 34

االلكرتونية

للسجائر

30355 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف

 7102 /11 /79 : التاريخ
 املبخرات السلكية: من اجل

 30 : يف الصنف

ّع؛
 اخلام أو املصن،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
،السجائر
،السيجار
ذلك
يف
مبا
،التبغ
منتجات
 تبغ،ماكينات اللف اليدوية
 تبغ،السيجار الرفيع

 2392/30/25 : التاريخ

 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون
من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ ) لغري

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕
ƌĂǁ Žƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĐŝŐĂƌƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ĨŽƌ ƌŽůů ǇŽƵƌ
ŽǁŶ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĞǁŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ͕
ƐŶƵĨĨ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ŬƌĞƚĞŬ͖ ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
;ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ ƐŵŽŬĞƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ƚƵďĞƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
ĨŝůƚĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƚŝŶƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ ƉŽĐŬĞƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ƌŽůůŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŚĞĂƚŝŶŐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ Žƌ ƚŽďĂĐĐŽ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞůĞĂƐĞ ŶŝĐŽƚŝŶĞͲ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂĞƌŽƐŽů ĨŽƌ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ ůŝƋƵŝĚ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂƐ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂĞƌŽƐŽů͖ ŽƌĂů ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ƐŵŽŬĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƚŽďĂĐĐŽ
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ ƐŵŽŬĞƌΖƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ĐůĂƐƐ ϯϰ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ ŚĞĂƚĞĚ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĐŝŐĂƌƐ ĂƐ ǁĞůů
ĂƐ ŚĞĂƚĞĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

ذلك

يف

مبا

،املدخنني

مستلزمات

:

الطبية( ؛

من اجل
األذراض

 مبا، اخلام أو املصنّع؛ منتجات التبغ،التدخني االلكرتونية؛ التبغ
 تبغ ماكينات، السيجار الرفيع، السجائر،يف ذلك السيجار
 السجائر، تبغ السعوط، تبغ املضغ، تبغ الغليون،اللف اليدوية
املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري

 مبا يف ذلك ورق وأانبيب،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

 علب ومنافض، علب التبغ، فالتر السجائر، السجائر
 القداحات؛، أدوات اجليب للف السجائر، الغاليني،السجائر

،  منتجات التبغ اليت يتم تسخينها،أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ

أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل

إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر
التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني احملتوي على

 منتجات التبغ وبدائل، رذاذ؛ وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني
التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم
 واألجهزة30  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة

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.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
 سويس ار، نوشاتيل0222 ،3  كواي جينريناود: العنوان
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب.  ص-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 31400

 39033: العالمة التجارية رقم

In Class: 35


 35
: يف الصنف




Date: 25/04/2017
Trade Mark No.: 31400
/Ŷ



 ية2392
/30/25 : التاريخ
 30111 : رقم
العالمة التجار

39
:
الصنف
 يف: من اجل
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة

In Class:ŽĨ͗
35
ZĞƐƉĞĐƚ

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ وتوجيه األعمال
Date:ďƵƐŝŶĞƐƐ
25/04/2017ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
 7102/11/79 : التاريخ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
 عرض املنتجات والبيع ابجلملة والتجزئة,وتفعيل النشاط املكتيب
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
 خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه: من اجل
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕tŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůĚŝƐƉůĂǇƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕tŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚ
اللحوم
وتفعيلالفواكه
األعمال مثل
للمنتجات الغذائية
&ŽŽĚ ƐƚƵĨĨ ƌĞƚĂŝůĚŝƐƉůĂǇƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌ&ŽŽĚƐƚƵĨĨƉƌŽĚƵĐƚƐƐƵĐŚĂƐ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ WƌĞƐĞƌǀĞĚ &ƌƵŝƚ͕ ،احملفوظة
املنتجات
عرض،احملفوظة
,النشاط املكتيب
In the name
of: Basamh Trading Co.
التجارية
 شركة ابمسح: أبسم
WƌĞƐĞƌǀĞĚ&ƌƵŝƚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚDĞĂƚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚsĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚDĞĂƚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚsĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ ،الفواكهاأللبان
الغيائية مثل
للمنتجات
الزيوتوالتجزئة
والبيع ابجلملة
منتجات
،لألكل
الصاحلة
،اخلضار احملفوظة
Ltd.
ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŐŐƐ͕WŝĐŬůĞƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚĞĂŶƐ͕
ĚĂŝƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕
ŐŐƐ͕ WŝĐŬůĞƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ĞĂŶƐ͕
 الزيوت، اخلضار احملفوظة، اللحوم احملفوظة،احملفوظة
&ŽŽĚƐƉƌĞƉĂƌĞĚĨƌŽŵĨŝƐŚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗DŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝƐĐƵŝƚƐ͕ŽĨĨĞĞ͕ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͕dĞĂ͕
 جدة, 022 :ص بϮϭϰϭϭ͕األمساك اململكة العربية السعودية
احملضرة427,
األطعمة
، احملفوظة21411,
 البقول،املخلالت
،البيض
P.O. من
Box:
Jeddah
: العن ووان
&ŽŽĚƐ ƉƌĞƉĂƌĞĚ
ĨƌŽŵ ĨŝƐŚ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ƉŽƵůƚƌǇ ĂŶĚ
، املخلالت، البيض، منتجات األلبان،الصاحلة لألكل
ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕/ĐĞĐƌĞĂŵ͕&ůŽƵƌ͕&ĂƌŝŶĂĐĞŽƵƐĨŽŽĚƐ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕
Kingdom
of
Saudi
Arabia
،سكويت
 الب، املربيات،والدواجن واللحوم احملفوظة
ŐĂŵĞ͕ DŝůŬƌĞĂĚ͕WŝĞƐ͕WĂƐƚƌŝĞƐ͕ĂŶĚǇ͕ĨƌĞƐŚsĞŐĞƚĂďůĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚƐ͕
ĂŶĚ ĚĂŝƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝƐĐƵŝƚƐ͕ ŽĨĨĞĞ͕ ،والدواجنالقهوة
 األطعمة احملضرة من األمساك،البقول احملفوظة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: /ĐĞ ĐƌĞĂŵ͕ &ůŽƵƌ͕ W͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
&ƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲ
ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͕
dĞĂ͕ ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕
،املعكرونة
، ،الطحني
اآليس،احملفوظة
،الشوكوالتة
،القهوة
،البسكويت،كرمي
،املربيات
واللحوم، الشاي،التوابل
ĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐΘĞƌĂƚĞĚĚƌŝŶŬƐ
&ĂƌŝŶĂĐĞŽƵƐĨŽŽĚƐ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕ƌĞĂĚ͕WŝĞƐ͕WĂƐƚƌŝĞƐ͕
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

، ، الطحني، اآليس كرمي، الشوكوالتة، الشاي،التوابل
ĂŶĚǇ͕ ĨƌĞƐŚ sĞŐĞƚĂďůĞƐ ĂŶĚ ĨƌƵŝƚƐ͕ &ƌƵŝƚ ũƵŝĐĞƐ͕ ، احللوى الطازجة اخلضروات والفواكه، املعجنات، الفطائر،اخلبز

 احللوى الطازجة، املعجنات، الفطائر، اخلبز،املعكرونة
ŵŝŶĞƌĂů
ĂŶĚ
ĂĞƌĂƚĞĚ
ǁĂƚĞƌƐ
ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌ
ŶŽŶͲ
املشروابت
من
وغريها
الغازية
املعدنية
واملياه
الفاكهة
عصائر

 عصائر الفاكهة واملياه املعدنية،اخلضروات والفواكه
ĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐΘĞƌĂƚĞĚĚƌŝŶŬƐ


 الكحولية
الغازيةغري
الغازية واملشروابت
املشروابت الغازية واملشروابت ذري
وذريها من
 الكحولية
 In the name of: Basamh Trading Co.
التجارية
 شركة ابمسح: أبسم
In the name of: Basamh Trading Co. Ltd.
 شركة ابمسح التجارية:  أبسم

Ltd.
:ص بϮϭϰϭϭ͕
السعودية
اململكة
427, 21411,
: العنووونا
ĚĚƌĞƐƐ͗ĚĚƌĞƐƐ͗
 جدة, 022 :جدة
 ب,ص172
Ϯϭϰϭϭ͕
السعودية
العربيةربية
اململكة الع
 P.O. Box: P.O.
427, Box:
Jeddah
: العن ووان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: :
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Jeddah 21411, Kingdom of
Kingdom
Saudi
Saudiof
Arabia

/'/W/'/W
Ͳ dDWͲdDW
ŐĞŶƚƐ :ŐĞŶƚƐ
عنوان التبليغ: عنوان التبليغ
W͘K Žǆ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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 39039: العالمة التجارية رقم

 35 : يف الصنف

Date: 25/04/2017
ZĞƐƉĞĐƚ







/Ŷ

Arabia



ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖

ďƵƐŝŶĞƐƐ

 2392/30/25 : التاريخ

 خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال: من اجل


Trade Mark
No.: 31401
 30110 : العالمة التجارية رقم
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
 عرض املنتجات والبيع ابجلملة والتجزئة,وتفعيل النشاط املكتيب
In
Class:
35
 39 : يف الصنف
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕tŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůĚŝƐƉůĂǇƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌ
الفواكه/11مثل
&ŽŽĚ ƐƚƵĨĨ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ƐƵĐŚ ĂƐ WƌĞƐĞƌǀĞĚ &ƌƵŝƚ͕ ، اللحوم احملفوظة، احملفوظة7102
Date:
25/04/2017
/79 :الغذائية
للمنتجات التاريخ
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚDĞĂƚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚsĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ ،وتوجيهاأللبان
منتجات
،الدعاية لألكل
خدماتالصاحلة
الزيوت
اخلضار
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
واإلعالن وادارة
: اجل،احملفوظة
من

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕tŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚ
ĚĂŝƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕
ŐŐƐ͕ WŝĐŬůĞƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ĞĂŶƐ͕
, املكتيب،احملفوظة
وتفعيل النشاط
عرضضرة من
األطعمة احمل
األعمال البقول
، املخلالت،البيض
ƌĞƚĂŝůĚŝƐƉůĂǇƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌ&ŽŽĚƐƚƵĨĨƉƌŽĚƵĐƚƐƐƵĐŚĂƐ املنتجاتاألمساك
&ŽŽĚƐ
ĨƌŽŵ ĨŝƐŚ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ƉŽƵůƚƌǇ ĂŶĚ
TradeƉƌĞƉĂƌĞĚ
Mark
No.:
31401
 39039
: والبيعرقم
العالمة التجارية
WƌĞƐĞƌǀĞĚ&ƌƵŝƚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚDĞĂƚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚsĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
للمنتجات الغيائية مثل الفواكه
ابجلملة والتجزئة
ŐĂŵĞ͕ DŝůŬ
ĂŶĚ ĚĂŝƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝƐĐƵŝƚƐ͕ ŽĨĨĞĞ͕ ، القهوة، البسكويت، املربيات،والدواجن واللحوم احملفوظة
ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŐŐƐ͕WŝĐŬůĞƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚĞĂŶƐ͕
In
Class:
35dĞĂ͕ ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ /ĐĞ ĐƌĞĂŵ͕ &ůŽƵƌ͕
 الزيوت، اخلضار احملفوظة، اللحوم احملفوظة،احملفوظة
 35 : يف الصنف
&ŽŽĚƐƉƌĞƉĂƌĞĚĨƌŽŵĨŝƐŚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕
ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͕
، املعكرونة، ، الطحني، اآليس كرمي، الشوكوالتة، الشاي،التوابل


/Ŷ

ZĞƐƉĞĐƚ

ŽĨ͗

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖

ďƵƐŝŶĞƐƐ

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
86 ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕tŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůĚŝƐƉůĂǇƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌ
&ŽŽĚ ƐƚƵĨĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ WƌĞƐĞƌǀĞĚ &ƌƵŝƚ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚDĞĂƚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚsĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ ĚŝďůĞŽŝůƐ͕
ĚĂŝƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŐŐƐ͕ WŝĐŬůĞƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ĞĂŶƐ͕
&ŽŽĚƐ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĨƌŽŵ ĨŝƐŚ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ƉŽƵůƚƌǇ ĂŶĚ
ŐĂŵĞ͕ DŝůŬ ĂŶĚ ĚĂŝƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝƐĐƵŝƚƐ͕ ŽĨĨĞĞ͕
ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͕ dĞĂ͕ ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ /ĐĞ ĐƌĞĂŵ͕ &ůŽƵƌ͕
&ĂƌŝŶĂĐĞŽƵƐĨŽŽĚƐ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕ƌĞĂĚ͕WŝĞƐ͕WĂƐƚƌŝĞƐ͕
In
the name of: Basamh Industrial Co.
ĂŶĚǇ͕ ĨƌĞƐŚ sĞŐĞƚĂďůĞƐ ĂŶĚ ĨƌƵŝƚƐ͕ &ƌƵŝƚ ũƵŝĐĞƐ͕
Ltd.
ŵŝŶĞƌĂů ĂŶĚ ĂĞƌĂƚĞĚ ǁĂƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŶŽŶͲ
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϴϳϰ͕:ĞĚĚĂŚϮϭϰϮϭ͕
ĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐΘĞƌĂƚĞĚĚƌŝŶŬƐ

<ŝŶŐĚŽŵŽĨ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Basamh
: Industrial Co.
 Ltd.
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϴϳϰ͕:ĞĚĚĂŚϮϭϰϮϭ͕

<ŝŶŐĚŽŵŽĨ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ







 عرض املنتجات والبيع ابجلملة والتجزئة,وتفعيل النشاط املكتيب

2017/11/7 العدد العرشون

، اللحوم احملفوظة،للمنتجات الغذائية مثل الفواكه احملفوظة

، منتجات األلبان، الزيوت الصاحلة لألكل،اخلضار احملفوظة

 األطعمة احملضرة من األمساك، البقول احملفوظة، املخلالت،البيض

، القهوة، البسكويت، املربيات،والدواجن واللحوم احملفوظة
، املعكرونة، ، الطحني، اآليس كرمي، الشوكوالتة، الشاي،التوابل
احملدودة
الصناعية
ابمسح،الفطائر
 شركة:،اخلبز
أبسم
،الطازجة اخلضروات والفواكه
احللوى
،املعجنات

عصائر الفاكهة واملياه املعدنية الغازية وغريها من املشروابت
 المملكو العرييو, 02802  جوة, 478 : ص ب: العنوان

 الغازية واملشروابت غري الكحولية
السعودي

W͘K Žǆ /'/W ͲdDW
ŐĞŶƚƐ
الصناعية احملدودة
ابمسح: التبليغ
 شركة:عنوان
أبسم
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 المملكو العرييو, 02802  جوة, 478 : ص ب:  العنوان

السعودي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



 خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال: من اجل

; 9 Ϳ



W͘KŽǆ /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ

ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 31402

 39032: العالمة التجارية رقم


In Class:
30 No.: 31402
: الصنف
يف
Trade
Mark
 30117 : رقم33
التجارية
العالمة
Date:
25/04/2017
In
Class:
30
 2392/30
: يفالتاريخ
31/25
: الصنف
Trade
Mark No.:
30117
: /رقم
ية/ر79
التجا
العالمة
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗ 31402
ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕  البسكويت (بكافة، السكاكر،احللوايت
,كوالته
: اجل
من
Date:
25/04/2017
 7102
11الشو
: التاريخ
In
Class:
30
،الكعك
31: : اجل
الصنف
 املعكرونة،احللوايت
، املعكرونة,،الباستا
،)انواعه
ĂŶĚŝĞƐ͕ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĂŶĚŝĞƐ͕ ،العصائبية،السكاكر
الشوكوالته
يفمن


ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
Date:
25/04/2017
 الفور
7102بكافة
/11( /79البسكويت
: التاريخ
EŽŽĚůĞƐ͕
/ŶƐƚĂŶƚ EŽŽĚůĞƐ͕ ^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕ sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕ ، اخلمرية،الباستا
، الشعريية،الكعك
،السباغييت،)انواعه
،ية
العصائبية
املعكرونة
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
zĞĂƐƚ͕ ĂŬŝŶŐ ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĂŶĚŝĞƐ͕
WŽǁĚĞƌ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĂŬĞƌǇ ،العصائبية السلطة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
،السكاكر
،احللوايت
,واملكوانت
الشوكوالته
: اجل
من
ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕
 توابل،للمخابز
االخرى
اخلبازة
مسحوق

املعكرونة
،العصائبية
املعكرونة
،املعكرونة
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ

/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕ ^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕ DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕ sŝŶĞŐĂƌ͕  منتجات،الباستا
،الكعك
،
)
انواعه
بكافة
(
البسكويت
،)التوابل
( والصلصات
الكاتش،السباذييت
، اخلل،املايونيز
اخلبازة
مسحوق
،اب اخلمرية
،الشعريية
،الفورية
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ͕
<ĞƚĐŚ hƉ ĂŶĚ ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ ƌĞĂĚǇ ƚŽ ĐŽŽŬ ، البوظة،املثلج
ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
العصائبية
املعكرونة
،املعكرونة
ثس،السلطة
الرب
،املثلج
العجني
،للطبخ
العجني
Trade Mark No.: 31402
،املايونيز
توابل
،للمخابز
االخرى
واملكوانت
 ،العصائبية
39032
: املعكرونة
رقم
اجلاهزية
التجار
العالمة
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ
ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞ
اخلبازة
مسحوق
،اخلمرية
،الشعريية
،السباذييت
،الفورية
املثلجة
احللوايت
،االلبان
من
املصنوعة
غري
املثلجة
احللوايت
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ͕
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
 منتجات،)اب والصلصات (التوابل
In Class: 30
 33الكاتش
: الصنف،يفاخلل
ĐƌĞĂŵƐ͕ ŶŽŶͲĚĂŝƌǇ ĨƌŽǌĞŶ ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ĨƌŽǌĞŶ ĨƌƵŝƚ
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
ŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ƐƉŝĐĞƐ͘WƵůƐĞƐ͕&ŽŽĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ;'ƌĂŝŶͲ
توابل
،للمخابز
االخرى
، الشاي،املثلج
،،املايونيز
ثسالقهوة،السلطة
،املثلجة
احللوايت
،الفواكه
من
املصنوعة
 الرب، العجني املثلج،واملكوانتاجلاهز للطبخ
العجني
ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕
ďĂƐĞĚĂŶĚ,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ

ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕
ŝĐĞ ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ĐŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ͕ ƐƵŐĂƌ͕
Date:
25/04/2017

2392
/
30
/
25
:
يخ،اخلل
التار
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
منتجات
التابيو(ال
والصلصات
الكاتش
يقوم مقام،االلبان
 وما،الساجو
،كا
السكر
،الكاكاو
من،)توابل
املصنوعة
ذري،األرز
املثلجة،احللوايتاب
،البوظة
ƌŝĐĞ͕ ƚĂƉŝŽĐĂ͕ ƐĂŐŽ͕ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽĨĨĞĞ͕ ďƌĞĂĚ͕ ƉĂƐƚƌǇ͕
ŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ƐƉŝĐĞƐ͘WƵůƐĞƐ͕&ŽŽĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ;'ƌĂŝŶͲ
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕
ثسالبسكو
،السكاكر
،احللوايت
,،للطبخ
الشوكوالته
: احللوايت
اجل
من
،املثلج
 الرب،املثلج
العجني
اجلاهز
العجني
بكافةع
يت (املصنو
الطحني
،اخلردل
،امللح
،السكر
املثلجةدبس
،اخلبز
،القهوة
احللوايت
،الفواكه
من
املصنوعة
ďĂƐĞĚĂŶĚ,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ

ƚƌĞĂĐůĞ͕ ƐĂůƚ͕ ŵƵƐƚĂƌĚ͕ ĨůŽƵƌ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ĐĞƌĞĂůƐ͕


،االلبان
املصنوعة
املثلجة
املعتمدة
مشروابت
,القطاين
,التوابل
,احلبوب
،األرز
، من
السكر
،الشاي
،احللوايت
القهوة
،العصائبية
االطعمةو (نة
املعكر
،ونة،الكاكاو
ذرياملعكر
،الباستا
،الكعك
،،املثلجة
)،البوظة
مناعه
انو
ĂŶĚŝĞƐ͕ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕ على
احللوايت
،الفواكه
من
املصنوعة
املثلجة
احللوايت
، اخلبز،السباغييت
،مقام القهوة،يقومية
،نة الساجو،كا
التابيو
EŽŽĚůĞƐ͕ /ŶƐƚĂŶƚ EŽŽĚůĞƐ͕ ^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕ sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕ ،دبس اخلمرية
،الشعريية
العصائبيةوماالفور
املعكرو

العجني اجلاهز للطبخ ،العجني املثلج ،الربثس املثلج ،البوظة،

املثلجة
احللوايت
االلبان،
الصلصات,من
غري املصنوعة
احللوايت املثلجة
العسل 
العشيب,
الشاي
واالعشاب),
احلبوب
 2017/11/7احللوايت املثلجة ،القهوة  ،الشاي،
العرشونمن الفواكه،
العدداملصنوعة
الغذائية ش.م.م.
الكاكاو،الشركة
أبسم :
الساجو ،وما يقوم مقام
للموادالتابيوكا،
العامليةاألرز،
السكر ،
القهوة ،اخلبز ،دبس السكر ،امللح ،اخلردل ،الطحني املصنوع

ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞ
ƐƉŝĐĞƐ͘ WƵůƐĞƐ͕ &ŽŽĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ;'ƌĂŝŶͲďĂƐĞĚ ĂŶĚ
͕ĐƌĞĂŵƐ
͕ŶŽŶͲĚĂŝƌǇ ĨƌŽǌĞŶ ĚĞƐƐĞƌƚƐ
,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ
 ĨƌŽǌĞŶ ĨƌƵŝƚ

͕87ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ŝĐĞ ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ĐŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ͕ ƐƵŐĂƌ
In the name of: International

͕ƌŝĐĞ
͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ ƐĂŐŽ
͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽĨĨĞĞ͕ ďƌĞĂĚ͕ ƉĂƐƚƌǇ
Foodstuffs
Co. LLC

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ
͕ƚƌĞĂĐůĞ
العنوان  :المنطق الصناعي رقم  2شارع الوحوة  ,ص.بƐĂůƚ͕ ŵƵƐƚĂƌĚ͕ ĨůŽƵƌ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ĐĞƌĞĂůƐ͕ :

االطعمة (املعتمدة على
من احلبوب ,التوابل ,القطاين ,مشروابت
 ،8224الشارق  ،االمارات العريي المتحة
احلبوب واالعشاب) ,الصلصات ,الشاي العشيب ,العسل 
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ
عنوان التبليغ W͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ :
In
 the name of: International
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚللمواد الغذائية ش.م.م.
أبسم  :الشركة العاملية


Foodstuffs
Co. LLC
 ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ

 العنوان  :المنطق الصناعي رقم  2شارع الوحوة  ,ص.ب:
 
 ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
  ،8224الشارق  ،االمارات العريي المتحة

 ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


W͘K
Žǆ
/
'/W
ͲdDW
ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان

Ϳ ; 0

ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

Ϳ ; 9

;
0
Ϳ

^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ

͘ƐƉŝĐĞƐ
WƵůƐĞƐ͕ &ŽŽĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ;'ƌĂŝŶͲďĂƐĞĚ ĂŶĚ
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
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Trade Mark No.: 31403

العالمة التجارية رقم  39033:



In Class:
30 No.: 31403
الصنف
يف
Trade
Mark
التجا:رية33رقم  30113 :
العالمة
Date:
25/04/2017
 2392/30
يفالتاريخ :
In
Class:
30
31/25
الصنف :
Trade
Mark No.:
30113
رقم :
79ر/ية
التجا
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗ 31403
احللوايت ،السكاكر ،البسكويت (بكافة ͕ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ
كوالته,
الشو
اجل :
من
Date:
25/04/2017
 7102
/11
العالمة :
التاريخ
يف 
In
Class:
30
الكعك ،
اجل 31: :
الصنف
احللوايت ،املعكرونة
الباستا ,،املعكرونة،
انواعه)،
͕ĂŶĚŝĞƐ͕ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
السكاكر،العصائبيةŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĂŶĚŝĞƐ͕ ،

الشوكوالته
من
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
Date:
25/04/2017
Trade
Mark
No.:
الباستا ،اخلمرية31403^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕ sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕ ،
͕EŽŽĚůĞƐ
/ŶƐƚĂŶƚ
͕EŽŽĚůĞƐ

7102
/
11
/
79
:
التاريخ
 39033

:
رقم
التجارية
العالمة
الكعك ،الشعريية،
السباغييت،
ية،
ر
الفو
العصائبية
املعكرونة
البسكويت ( بكافة انواعه)،
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
͕zĞĂƐƚ
ĂŬŝŶŐ
WŽǁĚĞƌ
ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌ
ĂŬĞƌǇ
In
Class:
30
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĂŶĚŝĞƐ
املعكرونة
33
منيف
السكاكر،
احللوايت،
واملكوانت,
الشوكوالته
الصنف : :
اجل
السلطة،
توابل
للمخابز،
االخرى
اخلبازة
مسحوق
͕ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ
العصائبية ،املعكرونة العصائبية
املعكرونة،
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ
͕/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ
الباستا ،منتجات ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕ DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕ sŝŶĞŐĂƌ
Date:
25/04/2017
ل/30،
/(25
املايونيز:،
التاريخ
بكافة
الكعك( ،التوابل)،
انواعه)،والصلصات
2392اب
الكاتش
البسكويتاخل
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
الفورية ،السباذييت ،الشعريية ،اخلمرية ،مسحوق اخلبازة ͕ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ
<ĞƚĐŚ
͕ͿhƉ ĂŶĚ ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
بكافة ƌĞĂĚǇ ƚŽ ĐŽŽŬ
͕ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ
/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ
͕ŽĨ͗ ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ
البسكويت (
السكاكر،
احللوايت،
للطبخ,،
كوالته
الشو
املعكرونة: ،
اجل
من
البوظة،
املثلج،
املثلج،
العجني
اجلاهز
العجني
العصائبية
املعكرونة
العصائبية،
املعكرونة
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
الربثساملايونيز،
السلطة،
توابل
للمخابز،
االخرى
واملكوانت
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ
͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞ
املعكرونة
املعكرونة،
الكعك،غريالباستا،
الفورية،)،
انواعه
العصائبيةĂŶĚŝĞƐ͕ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕ ،
احللوايت املثلجة
االلبان،
املصنوعة من
احللوايت املثلجة
اخلبازة
مسحوق
اخلمرية،
الشعريية،
السباذييت،
͕ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ
اخلل ،الكاتش اب والصلصات (التوابل) ،منتجات ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
ĐƌĞĂŵƐ͕ ŶŽŶͲĚĂŝƌǇ ĨƌŽǌĞŶ ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ĨƌŽǌĞŶ ĨƌƵŝƚ
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
اخلمريةEŽŽĚůĞƐ͕ /ŶƐƚĂŶƚ EŽŽĚůĞƐ͕ ^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕ sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕ ،
ͲŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ƐƉŝĐĞƐ͘WƵůƐĞƐ͕&ŽŽĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ;'ƌĂŝŶ
ثسالشع
للمخابز،ية،
الفواكه،الفور
العصائبية
املعكرونة
املايونيز ،الشاي،
القهوةريية،،
املثلجة،
احللوايت
واملكوانت من
املصنوعة
السلطة،
توابل
االخرى
املثلج،
السباغييت،رب
املثلج ،ال
العجني
طبخ،
اجلاهز لل
العجني
͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ
ďĂƐĞĚĂŶĚ,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ

͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ŝĐĞ ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ĐŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ͕ ƐƵŐĂƌ
͕zĞĂƐƚ
ĂŬŝŶŐ
WŽǁĚĞƌ
ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌ
ĂŬĞƌǇ
السلطة،
توابل
للمخابز،
االخرى
واملكوانت
اخلبازة
مسحوق
منتجات ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
التوابل)،
والصلصات (
البوظة،الكاتش
اخلل،
من االلبان،
املصنوعة
احللوايتاباملثلجة ذري
ͲŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ƐƉŝĐĞƐ͘WƵůƐĞƐ͕&ŽŽĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ;'ƌĂŝŶ
͕ƌŝĐĞ͕ ƚĂƉŝŽĐĂ
͕ƐĂŐŽ͕ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ
͕ĐŽĨĨĞĞ͕ ďƌĞĂĚ
منتجات ͕ƉĂƐƚƌǇ
͕/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ
͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ
͕sŝŶĞŐĂƌ
املثلج،يقوم مقام
الساجو ،وما
كا،
التابيو
األرز،
،
السكر
الكاكاو،
التوابل)،
والصلصاتربثس(
اب
الكاتش
ل،
اخل
املايونيز،
العجنيمناملثلج ،ال
املثلجةطبخ،
احللوايتاجلاهز لل
العجني
ďĂƐĞĚĂŶĚ,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ
الفواكه ،احللوايت
املصنوعة
͕ƚƌĞĂĐůĞ
ĨůŽƵƌ ŵĂĚĞƌĞĂĚǇ
ĨƌŽŵƚŽ
͕ĐĞƌĞĂůƐ
<ĞƚĐŚ
͕hƉƐĂůƚ
͕ĂŶĚŵƵƐƚĂƌĚ
͕Ϳ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
البوظةĐŽŽŬ ،
املثلج،املصنوع
الطحني
اخلردل،
امللح،
السكر،
دبس
اخلبز،
القهوة،
املصنوعةالربثس
العجني املثلج،
احللوايتللطبخ،
العجني اجلاهز
االلبان،
الشاي ،ذري
املثلجة
البوظة،
من  ،األرز،
الكاكاو ،السكر
املثلجة ،القهوة ،
ƐƉŝĐĞƐ͘ WƵůƐĞƐ͕ &ŽŽĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ;'ƌĂŝŶͲďĂƐĞĚ ĂŶĚ
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞ
على
املعتمدة
(
االطعمة
مشروابت
,
القطاين
,
التوابل
,
احلبوب
من
احللوايت املثلجة
من من االلبان،
املثلجة غري املصنوعة
احللوايت
احللوايت املثلجة
احللوايت
الفواكه،اخلبز ،دبس
املصنوعة مقام القهوة،
الساجو ،وما يقوم
التابيوكا،
,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ
 ĨƌŽǌĞŶ ĨƌƵŝƚ
͕ĐƌĞĂŵƐ
͕ŶŽŶͲĚĂŝƌǇ ĨƌŽǌĞŶ ĚĞƐƐĞƌƚƐ
العسل 
العشيب,
الشاي
الصلصات,
واالعشاب),
احلبوب
الشاي،
األرز،،
القهوة
املثلجة،
احللوايت
الفواكه،
املصنوعة من
السكر
الكاكاو،
من ،احلبوب,
املصنوع
الشاي،لطحني
القهوة ،اخلردل ،ا
املثلجة ،امللح،
السكر،
͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ŝĐĞ ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ĐŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ͕ ƐƵŐĂƌ
In the name of: International
القهوة،م.م.
الغذائية ش.
العاملية
التابيو :الشركة
أبسم
دبس
اخلبز،
للمواد مقام
وما يقوم
الساجو،
املعتمدة على
االطعمة (
مشروابت
كا ،القطاين,
التوابل,
Foodstuffs Co. LLC
املصنوع
لطحني
اخلردل ،ا
امللح،
السكر،
احلبوب ,,ص.بĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ :
العشيب
الشاي
الصلصات,
المنطق,
واالعشاب)
احلبوب
منع الوحوة
شار
رقم 2
الصناعي
العنوان :
^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
املعتمدة على
(
االطعمة
مشروابت
,
القطاين
,
 ،8224الشارق  ،االمارات العريي المتحة
التوابل 
العسل
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
احلبوب واالعشاب) ,الصلصات ,الشاي العشيب,




 LLCمقام
التابيوكا ،الساجو ،وما يقوم
In the name of: International Foodstuffs Co.
األرز،للمواد
السكر ،العاملية
الكاكاو ،الشركة
أبسم :
القهوة ،اخلبز ،دبس السكر ،امللح ،اخلردل ،الطحني املصنوع ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ ƐĂůƚ͕ ŵƵƐƚĂƌĚ͕ ĨůŽƵƌ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ĐĞƌĞĂůƐ
الغيائية ش.م.م.
ƐƉŝĐĞƐ͘ WƵůƐĞƐ͕ &ŽŽĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ;'ƌĂŝŶͲďĂƐĞĚ ĂŶĚ
مشروابت 1االطعمة (املعتمدة على
القطاين
العرشون: ,التوابل,
احلبوب
2017/11/7
العدد
الصو,ون د و ووا
المن،قووو
من العن ونا
͘88ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K
,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ

1115االعشيب ,العسل  Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
وووووووودة ,ص.
احلبوبووووووووو الن
ع
الصلصاتب :,الشاي
واالعشاب و),
ات العر
كة االم
الشالشروا
In the name of: International
المتحدةش.م.م.
للموادوالغذائية
العاملية
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

/
'/W
Ͳ
dDW
ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
Foodstuffs Co. LLC
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
العنوان  :المنطق الصناعي
رقم  2شارع الوحوة  ,ص.ب ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ :
^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
  ،8224الشارق  ،االمارات العريي المتحة

ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ W͘KŽǆ /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ :

ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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العالمة التجارية رقم  39030:



 33
الصنف :
رقم  30111 :
التجارية
يفالعالمة
31/25
الصنف :
 2392 /30
التايفريخ :

Trade Mark No.: 31404
In
Class:
30 No.: 31404
Trade
Mark
In Class:
30
Date:
25/04/2017

Date:
25/04/2017
 7102
القهوة/11
اجل /79 ::
منالتاريخ
/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ
والكاكاو والقهوة االصطناعية ,السكر ŽĨ͗ ŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ ĂŶĚ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
والشاي

͖ĐŽĨĨĞĞ
͕ƐƵŐĂƌ͕ ƌŝĐĞ
ƚĂƉŝŽĐĂ ĂŶĚ ƐĂŐŽ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
والقهوة
الدقيق والكاكاو
الساجو,والشاي
التابيو:كا والقهوة
واألرز,اجل
من
املصنوعة من
واملستحضرات
ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
االصطناعية ,السكر واألرز ,التابيوكا والساجو ,الدقيق
͕ĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ
احلبوب ,اخلبز والفطائر واحللوايت ,احللوايت املثلجة ,عسل ͲŝĐĞƐ͖ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ,اخلبز والفطائر
͖ƉŽǁĚĞƌ
النحل والعسل االسود ,اخلمرية ومسحوق اخلبيز ,امللحƐĂůƚ͖ ŵƵƐƚĂƌĚ͖  ǀŝŶĞŐĂƌ͕ ƐĂƵĐĞƐ ,
ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
واحللوايت ,احللوايت املثلجة ,عسل النحل والعسل
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

اخلردل ,اخلل والصلصات (التوابل) ,البهارات ,الثلج 
االسود ,اخلمرية ومسحوق اخلبيز ,امللح ,اخلردل ,اخلل

أبسم  :سابل تيك انداسرتيز برايفيت مليتد

والصلصات (التوابل) ,البهارات ,الثلج 

العن وووووان  :فيل وووويب تش ووووا ا ,توووووارن تووووواران رود ,امريتس ووووار

 – 283200بنجاب ,الهنة

عنوان التبليغ W͘KŽǆ /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ :
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

مشروطه بعدم منح محاية على عبارة ملك البنجاب


In the name of: Supple Tek Industries
Private Limited
ĚĚƌĞƐƐ͗sŝůůĂŐĞŚĂďďĂ͕dĂƌŶdĂƌĂŶ
ZŽĂĚ͕ŵƌŝƚƐĂƌϭϰϯϬϮϮͲWƵŶũĂď͕/ŶĚŝĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









مشروطه بعدم منح محاية على عبارة ملك البنجاب
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Trade Mark No.: 31405

 39035: العالمة التجارية رقم

In Class: 25



Date:Trade
25/04/2017
Mark No.: 31405
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
In Class: ŽĨ͗
25 


 25 : الصنف
يف




ůŽƚŚŝŶŐ͕ ŶĂŵĞůǇ ŚŽƐŝĞƌǇ͕

Date: 25/04/2017
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲ

 2392
30/25
 30119
: رية رقم/التجا
العالمة: التاريخ

 احذية كرة, البسة القدم,مبا فيها اجلوارب79,املالبس
: الصنف: من اجليف

 7102
/79 :احذية
 التاريخ,السلة
 قمصان, القمصان, الباليز,السلة
كرة/11
لرايضة

ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇŚŽƐŝĞƌǇ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕
,البسة القدم
اجلوارب
اويل فيها
 مبا,املالبسر
: باليزاجل
 من,البولو
ƐŚŝƌƚƐ͕ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƐŚŝƌƚƐ͕ ƉŽůŽ ƐŚŝƌƚƐ͕
ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ ,اطماق الباليز
,راويل,الس
,االطقم
 س,االطقم
ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲƐŚŝƌƚƐ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉŽůŽ

, الباليز,,السلة
رايضة,البيجاماتل
 احيية,السلة
احيية كرة,اجلرازي
ƉĂŶƚƐ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƚĂŶŬƚŽƉƐ͕ũĞƌƐĞǇƐ͕
ƚĂŶŬ ƚŽƉƐ͕ ũĞƌƐĞǇƐ͕ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƉĂũĂŵĂƐ͕ ƐƉŽƌƚ ,قمصان الرغيب
باليزكرةالرايضة
,الشوراتت
ƐŚŽƌƚƐ͕ƉĂũĂŵĂƐ͕ƐƉŽƌƚƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕

 سراويل, باليز االطقم, قمصان البولو,القمصان
ƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕
, قلنسوات, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة,الكنزات
ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕ŚĂƚƐ͕ĐĂƉƐ͕ǀŝƐŽƌƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƐƵŝƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉ
ƉĂŶƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐƐŚŝƌƚƐ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ǁŝŶĚ
ŚĂƚƐ͕ ĐĂƉƐ͕
ǀŝƐŽƌƐ͕ ǁĂƌŵͲƵƉ ƐƵŝƚƐ͕ ǁĂƌŵͲƵƉ ƉĂŶƚƐ͕

, اجلرازي,اطماق الباليز

, السراويل,االطقم

, اطماق وباليز االمحاء, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء,االقنعة
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚũĂĐŬĞƚƐ͕ƉĂƌŬĂƐ͕ĐŽĂƚƐ͕ďĂďǇďŝďƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͕
, قمصان الرذيب, باليز الرايضة, البيجامات,الشوراتت
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ͕ĂƉƌŽŶƐ͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ďŽǆĞƌ
ǁĂƌŵͲƵƉ
ƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐ ƐŚŝƌƚƐ͕ ũĂĐŬĞƚƐ͕ ǁŝŶĚ
,املعاطف,قبعات
,املشمعات
,للرايح,الربطات
املقاومة,االحزمة
اجلاكيتات
,اجلاكيتات
ƐŚŽƌƚƐ͕ƐůĂĐŬƐ͕ĞĂƌŵƵĨĨƐ͕ŐůŽǀĞƐ͕ŵŝƚƚĞŶƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ǁŽǀĞŶ
,قمصان ليلية
,كنزات
ال
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ
ũĂĐŬĞƚƐ͕
ƉĂƌŬĂƐ͕
ĐŽĂƚƐ͕
ďĂďǇ
ďŝďƐ
ŶŽƚ
ŽĨ
ĂŶĚŬŶŝƚƐŚŝƌƚƐ͕ũĞƌƐĞǇĚƌĞƐƐĞƐ͕ĚƌĞƐƐĞƐ͕ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ , عصبة املعصم, عصبة الرأس,مراييل االطفال ليست من الورق
, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة,قلنسوات
ƉĂƉĞƌ͕ĚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ƐǁŝŵǁĞĂƌ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͕
ŚĞĂĚ ďĂŶĚƐ͕ ǁƌŝƐƚ ďĂŶĚƐ͕ ĂƉƌŽŶƐ͕
ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚƐŚŽƌƚƐ͕
البنطلوانت
شوراتت البو
املالبس
املقاومة,كسر
اجلاكيتات
, اجلاكيتات,,الداخلية
وباليز االمحاء
 اطماق,املئزر
ǁĞƚƐƵŝƚƐ͕ďĞĂĐŚĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐ
ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕
ďŽǆĞƌ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƐůĂĐŬƐ͕ ĞĂƌ ŵƵĨĨƐ͕
 مر,املعاطف
,املشمعات
للر
ƐƵŝƚǁƌĂƉƐ͕ƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚŚĂƚƐ͕ƐƵŶǀŝƐŽƌƐ͕
,ليستاالوشحة
,االطفالات
اييل القفاز
,الكفوف
,االذن
 اغطية,ايح,الفضفاضة
ŐůŽǀĞƐ͕ƐǁŝŵĐĂƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐ͕ŶŽǀĞůƚǇŚĞĂĚǁĞĂƌǁŝƚŚĂƚƚĂĐŚĞĚ
ŵŝƚƚĞŶƐ͕ ƐĐĂƌǀĞƐ͕ ǁŽǀĞŶ ĂŶĚ ŬŶŝƚ ƐŚŝƌƚƐ͕
,
املئزر
,
املعصم
عصبة
,
الرأس
عصبة
,
الورق
 اثواب التشجيع, االثواب, ثياب صوفية,القمصانمن املنسوجة
ǁŝŐƐ
ũĞƌƐĞǇ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ ĚƌĞƐƐĞƐ ĂŶĚ

ƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ Ɛǁŝŵ ǁĞĂƌ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͕
ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚ
ƐŚŽƌƚƐ͕ ǁĞƚ ƐƵŝƚƐ͕ ďĞĂĐŚ ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ
ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ ǁƌĂƉƐ͕ ƐĂŶĚĂůƐ͕ ďĞĂĐŚ
ƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚŚĂƚƐ͕ƐƵŶǀŝƐŽƌƐ͕ƐǁŝŵĐĂƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐ
ĐĂƉƐ͕ŶŽǀĞůƚǇŚĞĂĚǁĞĂƌǁŝƚŚĂƚƚĂĐŚĞĚǁŝŐƐ

In the name of: NBA Properties, Inc.

 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, حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ,الشواطئ

  اغطية الراس ابالجنحة, قلنسوات االستحمام,السباحة

. انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕  فيفو584- اوليمبيك تواور: العنوان
EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕h͘^͘͘
,22200  نيويووور,  نيويووور,افنيووو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





الواليات المتحة االمريكي

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 31406
In Class: 41
Date: 25/04/2017

 39031: العالمة التجارية رقم


 09 : يف الصنف


 2392/30/25 : التاريخ

TradeŽĨ͗
Mark
No.: 31406 ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
30116 :الرتفيه
التجارية رقم
 العالمة: من اجل
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
 ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
والتدريب ذات طبيعة الربامج
خدمات

41 ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ In
ŝŶ Class:
ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ
Date: 25/04/2017
ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐ
ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů ĂŶĚ
ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ ůŝǀĞ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƐŚŽǁƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ŐĂŵĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĚĂŶĐĞ
ƚĞĂŵ ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ ĐĂŵƉƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ͖
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶĂů
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐďǇĂĐŽƐƚƵŵĞĚŵĂƐĐŽƚŽƌĚĂŶĐĞƚĞĂŵ
ĂƚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ĐůŝŶŝĐƐ͕ĐĂŵƉƐ͕
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ďĂƐŬĞƚďĂůůͲƌĞůĂƚĞĚ ĞǀĞŶƚƐ͕
ƐƉĞĐŝĂů ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĞƐ͖ ĨĂŶ ĐůƵď ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞ
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ŵĂƚĞƌŝĂů
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ǀŝĚĞŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ǀŝĚĞŽ
ƐƚƌĞĂŵ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ
ƐĞůĞĐƚŝŽŶƐ͕ ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ƌĂĚŝŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ĂŶĚ
ĂƵĚŝŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶĞǁƐ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚƚƌŝǀŝĂŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖ŽŶͲůŝŶĞ
ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŐĂŵĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŐĂŵĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕
ĂĐƚŝŽŶ ƐŬŝůů ŐĂŵĞƐ͕ ĂƌĐĂĚĞ ŐĂŵĞƐ͕ ĂĚƵůƚƐΖ ĂŶĚ

ĐŚŝůĚƌĞŶΖƐ ƉĂƌƚǇ ŐĂŵĞƐ͕ ďŽĂƌĚ ŐĂŵĞƐ͕ ƉƵǌǌůĞƐ͕ ĂŶĚ
ƚƌŝǀŝĂŐĂŵĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉƵďůŝƐŚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ŐƵŝĚĞƐ͕ ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕
ĐŽůŽƌŝŶŐ ďŽŽŬƐ͕ ĂŶĚ ŐĂŵĞ ƐĐŚĞĚƵůĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ ŽŶͲ
ůŝŶĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ăůů ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŽŶůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů

In the name of: NBA Properties, Inc.
ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚ
ǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕

 10 : يف الصنف
 7102/11/79 : التاريخ

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

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,  خدمات الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت,

 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

املرئية املستمرة و التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخاابت و الربامج
االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال

 توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية،كرة السلة
، االلعاب احلية الغري منزلة،واملوجزات يف جمال كرة السلة
 العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو،خاصة

التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت

الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب

 نشر اجملالت، خاصة، خدمات النشر االلكرتوين،البسيطة
 وجداول االلعاب لالخرين مباشرة،والنشرات والكتب امللونة

 خدمة توفري قاعدة, ومجيعها يف جمال كرة السلة،عرب االنرتنت
 بياانت حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلة

. انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم

,  نيوي ووور, فيفووو افني ووو584- اوليمبيوووك تووواور: العنو ووان

 الواليات المتحة االمريكي,22200 نيويور

ƌŝĐĞ͕ ƚĂƉŝŽĐĂ͕ ƐĂŐŽ͕ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽĨĨĞĞ͕ ďƌĞĂĚ͕ ƉĂƐƚƌǇ͕
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ƚƌĞĂĐůĞ͕ ƐĂůƚ͕ ŵƵƐƚĂƌĚ͕ ĨůŽƵƌ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ĐĞƌĞĂůƐ͕
ƐƉŝĐĞƐ͘ WƵůƐĞƐ͕ &ŽŽĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ;'ƌĂŝŶͲďĂƐĞĚ ĂŶĚ
,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ

 وما يقوم مقام، الساجو، التابيوكا، األرز،  السكر،الكاكاو

 الطحني املصنوع، اخلردل، امللح،السكر
 دبس،اخلبز
،القهوة
2017/11/7
العرشون
العدد
 مشروابت االطعمة (املعتمدة على, 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
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ :ب. ص,  شارع الوحوة2  المنطق الصناعي رقم: العنوان
^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
 االمارات العريي المتحة،  الشارق،8224
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
W͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 31407
 30112 : العالمة التجارية رقم
Trade
Mark
No.:
31407

30112 : رقم
التجارية
يفالعالمة
In Class: 34
 31
: الصنف
In
Class:
34
31/79
: الصنف
يف
Date:
25/04/2017
 7102/11
: التاريخ
Date: 25/04/2017
7102/11
/79: :اجل
التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕
، السيجار, فالتر السجائر،السجائر
,التبغ
من
ĐŝŐĂƌƐ͕ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͕ŵĂƚĐŚĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dŽďĂĐĐŽƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕
، السيجار,فالتر السجائر
،السجائر
,
التبغ
: من اجل
  الكربيت, الوالعات,املنفضات
ĐŝŐĂƌƐ͕ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͕ŵĂƚĐŚĞƐ

سوماتراالكربيت
,الوالعات
,املنفضات
In the name of: NV. Sumatra Tobacco Trading Company
توابكو
.ان يف
: أبسم
In the name of: NV. Sumatra Tobacco Trading Company
 سوماترا توابكو.كومباينيف
 ان:يدنغ
أبسم
تر
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂůĂŶWĂƚƚŝŵƵƌĂEŽ͘ϯ͕WĞŵĂƚĂŶŐ^ŝĂŶƚĂƌ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂůĂŶWĂƚƚŝŵƵƌĂEŽ͘ϯ͕WĞŵĂƚĂŶŐ^ŝĂŶƚĂƌ͕
^ƵŵĂƚĞƌĂhƚĂƌĂͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ
^ƵŵĂƚĞƌĂhƚĂƌĂͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ










ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



تريدنغ
0 . جوووو ال بوووو ت من ا نوووون:كومباين
العنوووونا
0- .نوووونا
 سوبوووو ت,جوووو ال
ونم تمناراايت و
س و نت: العنوووو ننا
ي م تو
-  سوونم ت ار ايت و ا, س س و نت
اندينتو ن
يم

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

تشتمل العالمة على اللون اليهيب واالسود
تشتمل العالمة على اللون اليهيب واالسود
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Trade Mark No.: 31408
In Class: 5





 30119 : العالمة التجارية رقم
 9 : يف الصنف

Trade Mark No.: 31408
In Class: 5



Date: 25/04/2017

30119 : العالمة التجارية رقم
 9 : يف الصنف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͖

ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
ĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌĚĞŶƚĂůĨŝůůŝŶŐƐĂŶĚĚĞŶƚĂů
ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖
ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

Date: 25/04/2017

7102 /11 /79 : التاريخ

، املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية: من اجل
،  أذيية األطفال، مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب
 املواد اخلاصة حبشو، اللصوق الطبية ومواد التضميد
 املستحضرات،  املطهرات، األسنان والشمع الطيب

 7102/11/79 : التاريخ

املستعملة يف اابدة اهلوام واحليواانت واحلشرات الضارة

 والفطرايت واألعشاب الضارة
البوراتوريوس
:
أبسم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ ، املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية: من اجل
ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
،  أذيية األطفال، مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب
ĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ

In the name of: LABORATORIOS FARMACEUTICOS
ROVI, S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůůĞ:ƵůŝĂŶĂŵĂƌŝůůŽ͕ϯϱ͕ϮϴϬϯϳDĂĚƌŝĚ͕
^ƉĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌĚĞŶƚĂůĨŝůůŝŶŐƐĂŶĚĚĞŶƚĂů

ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖
ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ







; 72 Ϳ

,يلن
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جنل ووو

 اس,يد

يووو ل

:

العنووونا

 مد22305 ,05

 املواد اخلاصة حبشو، اللصوق الطبية ومواد التضميد
 املستحضرات،  املطهرات، األسنان والشمع الطيب




املستعملة يف اابدة اهلوام واحليواانت واحلشرات الضارة

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůůĞ:ƵůŝĂŶĂŵĂƌŝůůŽ͕ϯϱ͕ϮϴϬϯϳDĂĚƌŝĚ͕
^ƉĂŝŶ


ن

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


In the name of: LABORATORIOS FARMACEUTICOS
ROVI, S.A.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

.ايه. اس,فارماكيوتيكوس رويف

ي مووو

 والفطرايت واألعشاب الضارة
البوراتوريوس
:
أبسم
.ايه. اس,فارماكيوتيكوس رويف

,ي مووو يلن

 يووو ل جنل ووو: العنووونا

 اس ن, مد يد22305 ,05

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ












Trade Mark No.: 31409
In Class: 43





; 72 Ϳ

 30115 : العالمة التجارية رقم
 13 : يف الصنف

Date: 26/04/2017

 7102/11/76 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
 االيواء-  خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
 .املؤقت
Trade Mark No.: 31409
 30115 : العالمة التجارية رقم
In the name of: zahr allawz ordinary general restaurants
 شركة مطاعم زهر االوز: أبسم
In Class: 43
 13 : يف الصنف
company
العادية العامة
Date: 26/04/2017
 7102/11/76 : التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ
 ن يلال: العننا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
 االيواء-  خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
- رفيداي- انبلس-  فادي بالل برمبو: عنوان التبليغ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
 .املؤقت
طابق الرابع- عمارة هروش

In the name of: zahr allawz ordinary general restaurants
 شركة مطاعم زهر االوز: أبسم

company
العامة
العادية

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ
 ن يلال:  العننا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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التاريخ  7102/11/76 :
من اجل  :فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة،

هالم (جيلي) ومربايت وفواكه مطبوخة ابلسكر،

الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 
 7102
كة11/
76
عيسى
ابناء /احلاج
التاريخ: :شر
أبسم
من اجل  :فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة
الطريفي
مطبوخة
وفواكه
ايت
رب
وم
)
جيلي
(
هالم

30101

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
العنوووونا  :ي تنن وووو  -مفوووورق دوووو ر

لالكلبق 
والدهون
يفالزيوت
 75
الصنف
الصاحلة 15س
جز ال
دريك -:
 7102
كة11:/
76
عيسى
احلاج
التاريخ: :شر
أبسم
االرسال
ابناء /هللا -
رام
التبليغ
عنوان

حمفوظة وجمففة
وخضروات
اجل :
من
يفي
الطر
 30101
فواكهرقم  :
التجارية
العالمة


Date: 26/04/2017

; 79136
Ϳ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

Date:
In
the 26/04/2017
name of: shareket abna' al haj issa al tarefe
ومطهوة/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ ،
ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
Trade
Mark No.: 31410
ابلسكر،
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚƵŝŶĂͲŵĂĨƌĂŬĞŝŶĂƌĞĞŬͲŚĂũĞǌĂůϭϳ
In
Class: 29
ƐĂďĞŬĂŶ
Date:
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the 26/04/2017
name of: shareket
: abna' al haj issa al tarefe
͖ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
ومطهوة،
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Trade
Mark No.:
31410

ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
In
ابلسكر،
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚƵŝŶĂͲŵĂĨƌĂŬĞŝŶĂƌĞĞŬͲŚĂũĞǌĂůϭϳ
Class: 29
ƐĂďĞŬĂŶ





75يوم
الصنفنا:
مطبوخة
يفهالم (
وفواكهق دوووو ر
ايت  -مفوووور
تننربوووو
جيلي):
العنوووو

لالكلبق 
الزيوت
الصاحلة 15س
والدهون جز ال
دريك -
االرسال
ابناء هللا -
كة  :رام
التبليغ
احلاج عيسى
عنوان  :شر
أبسم

الطريفي

 InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: shareket
: abna' al haj issa al tarefe



ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚƵŝŶĂͲŵĂĨƌĂŬĞŝŶĂƌĞĞŬͲŚĂũĞǌĂůϭϳ
Ϳ ; 75

ƐĂďĞŬĂŶ

العنوووونا  :ي تنن وووو  -مفوووورق دوووو ر

 دريك  -جز ال  15س بق

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

التبليغ  :رام هللا  -االرسال
عنوان





; 75137
Ϳ










Ϳ ; 75






Trade Mark No.: 31411

العالمة التجارية رقم  30100 :

يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/11/76 :





In Class: 29
Date: 26/04/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
Trade Mark No.: 31411
ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ


من اجل  :فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة،
30100
العالمة (التجا
وفواكه مطبوخة ابلسكر،
رقمرب :ايت
جيلير)ية وم
هالم
In Class: 29

75
:
الصنف
يفالزيوت والدهون الصاحلة لالكل 
Date: 26/04/2017
التاريخ  7102/11/76 :
In the name of: shareket abna' al haj issa al tarefe
أبسم  :شركة ابناء احلاج عيسى
من اجل  :فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ ،
الطريفي
ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

Trade Mark No.: 31411
وفواكه
30100
رقمرب :
جيلير)ية
العالمة (التجا
ابلسكر،
مطبوخة
ايت
وم
هالم
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚƵŝŶĂͲŵĂĨƌĂŬĞŝŶĂƌĞĞŬͲŚĂũĞǌĂůϭϳ
العنوووونا  :ي تنن وووو  -مفوووورق دوووو ر
In Class: 29
الصنف  75 :
لالكلبق 
يفالزيوت
ƐĂďĞŬĂŶ
الصاحلة 15س
والدهون جز ال
دريك -
Date:
 7102
كة11:/
76
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the 26/04/2017
name of: shareket
عيسى
احلاج
التاريخ: :شر
أبسم
: abna' al haj issa al tarefe
االرسال
ابناء /هللا -
رام
التبليغ
عنوان

اجل  :فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ ،
من
الطريفي
ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
جيلي) :يوم
هالم (
مطبوخة ابلسكرĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚƵŝŶĂͲŵĂĨƌĂŬĞŝŶĂƌĞĞŬͲŚĂũĞǌĂůϭϳ،
وفواكهق دوووو ر
ايت  -مفوووور
تننربوووو
العنوووونا
ƐĂďĞŬĂŶ
لالكلبق 
الزيوت
الصاحلة 15س
والدهون جز ال
دريك -


االرسال
ابناء هللا -
كة  :رام
التبليغ
احلاج عيسى
عنوان  :شر
أبسم



: abna' al haj issa al tarefe
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: shareket
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Trade Mark No.: 31413

العالمة التجارية رقم  30103 :

In Class: 30
Date: 30/04/2017

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/11/31 :
احللوايت 
من اجل :






أبسم  :شركة احلياة للحلوايت
واالسترياد والتسويق
يف الصنف  31 :

العالمة التجارية رقم  30103 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌƐ
In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL
Trade Mark
No.: 31413
HALAWEYAT
WAL
ESTERAD W TASWEEQ
In Class: 30

 /11/31ف
التاريخ  -:ع
العننا  :جن ر
 7102

احللوايت
راماجل
عنوان التبليغ  :من
املنارة  -ص  .ب653 .
هللا- :
أبسم  :شركة احلياة للحلوايت
رام هللا
واالسترياد والتسويق

ف
العننا  :جن ر  -ع
حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
عنوان التبليغ  :رام هللا  -املنارة  -ص  .ب653 .

احلماية املطلقرام هللاابستخدام الكلمات والعبارات

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات

ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<Ͳ:E/EͲ,/&^dZd
Date: 30/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ
ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<Ͳ:E/EͲ,/&^dZd
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



الكلماتاالصفر
على اللون
العالمة
مبعزل عن
والعبارات
ابستخدام
العالمةتشتملاملطلق
احلماية
واالمحر العام
ذات االستخدام
الوصفية واألرقام
والرسومات
واالسود
واالخضر
واالزرق واالبيض



مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون االصفر

والربتقايل والليلكي






واالزرق واالبيض واالخضر واالسود واالمحر
والربتقايل والليلكي
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Trade Mark No.: 31414
In Class: 30
Date: 30/04/2017

التاريخ  7102/11/31 :





والتسويق
التجارية رقم  30101 :
واالستريادالعالمة
ف
الصنف :ر -
العننايف  :جن
 31ع

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌƐ
In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ

 7102
 ص  .ب653 ./31هللا /-11املنارة
التاريخ::رام
عنوان التبليغ

رام هللا من اجل  :احللوايت 
أبسم  :شركة احلياة للحلوايت

والتسويق
اللون االخضر واالمحر واالزرق
واالستريادعلى
تشتمل العالمة
ف
واالصفرع
واخلمري  :جن ر -
واالبيض العننا
واالسود والربتقايل

عنوان التبليغ  :رام هللا  -املنارة  -ص  .ب653 .

والليلكي




ͿͿ ;; 77

العالمة التجارية رقم  30101 :
يف الصنف  31 :
من اجل  :احللوايت 

أبسم  :شركة احلياة للحلوايت





ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق





رام هللا

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر واالزرق


Trade Mark No.: 31414
In Class: 30
ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<Ͳ:E/EͲ,/&^dZd
Date: 30/04/2017 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌƐ
In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ
ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<Ͳ:E/EͲ,/&^dZd
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :












واالبيض واخلمري واالصفر واالسود والربتقايل



والليلكي
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Trade Mark No.: 31415
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  30109 :
يف الصنف  31 :

 7102/11/31
التاريخ  :







Trade Mark
No.: 31415
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌƐ

In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ

التجارية رقم  30109 :
من اجل  :العالمة
احللوايت

أبسم  :شركة احلياة للحلوايت
واالسترياد والتسويق
العننا  :جن ر  -ع

Date: 30/04/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<Ͳ:E/EͲ,/&^dZd
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ف

عنوان التبليغ  :رام هللا  -املنارة  -ص  .ب653 .

رام هللا

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

يف الصنف  31 :
التاريخ 7102 /11 /31 :
من اجل

:

احللوايت

للحلوايت

مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون االخضر
العننا

 :جن ر


In Class: 30
Date: 30/04/2017





كة احلياة
أبسم  :شر
واالسترياد والتسويق



 -ع

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌƐ
In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ

ف

ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<Ͳ:E/EͲ,/&^dZd
:

عنوان التبليغ  :رام هللا  -املنارة  -ص  .ب653 .

رام هللا

ان

واالزرق واالسود واالبيض واالصفر
واالمحر


هيه

تسجيل

العالمة

اليعطي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



اصحاهبا



حق

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

Ϳ;4

مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون االخضر

واالمحر واالزرق واالسود واالبيض واالصفر
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Trade Mark No.: 31416

العالمة التجارية رقم  61413:

العالمة التجارية رقم 30106 :
يف الصنف  2 :
التاريخ 7102 /11 /31 :

يف الصنف  7 :

من اجل  :اآلالت املنزلية
والشراب؛
الطعام
حتضري

Trade Mark No.: 31416
In Class: 7



Date: 30/04/2017



املستخدمة يف معاجلة أو
املطبخ
وآالت
أجهزة

التاريخ  7317/34/63 :

الكهرابئية للفرم ،البشر ،الطحن ،التمزيق ،البشر،
 ،التقطيع إىل شرائح،
الطحن ،العصر ،اجلرش ،ق

العجن ،االستحالب ،اإلسالة ،اخلفق ،اخللط ،مزج أو

In Class: 7

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ

ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
͕ŬŝƚĐŚĞŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌĐŚŽƉƉŝŶŐ͕ŐƌĂƚŝŶŐ
͕ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ƌĂƐƉŝŶŐ͕ŵŝůůŝŶŐ͕ƉƌĞƐƐŝŶŐ͕ĐƌƵƐŚŝŶŐ
͕ĐƵƚƚŝŶŐ͕ƐůŝĐŝŶŐ͕ŬŶĞĂĚŝŶŐ͕ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ͕ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕ ďĞĂƚŝŶŐ
ďůĞŶĚŝŶŐ͕ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŬŝƚĐŚĞŶ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĞĂƚĞƌƐ͖ŵŝǆĞƌƐ͖ďůĞŶĚĞƌƐ͖ƐŵŽŽƚŚŝĞŵĂŬĞƌƐ
͖ĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐ͖ũƵŝĐĞĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ

Date: 30/04/2017

من اجل  :اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو حتضري الطعام /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ
والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ الكهرابئية للفرم ،البشر،
الطحن ،التمزيق ،البشر ،الطحن ،العصر ،اجلرش ،قص،




التقطيع إىل شرائح ،العجن ،االستحالب ،اإلسالة ،اخلفق،

͖ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ Žƌ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐ ŬŝƚĐŚĞŶ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĨŽƌ
͕ĐŚŽƉƉŝŶŐ͕ ŐƌĂƚŝŶŐ͕ ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ ƌĂƐƉŝŶŐ
͕ƐůŝĐŝŶŐ



͕ĐƵƚƚŝŶŐ

͕ĐƌƵƐŚŝŶŐ

͕ƉƌĞƐƐŝŶŐ

͕ŵŝůůŝŶŐ

Trade
Mark
No.: 31416
اخللط ،مزج
تقشري30106
التجاريةأورقم  :
العالمة
͕ŬŶĞĂĚŝŶŐ
͕ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ
األطعمة ،مبا يف ذلك آالت املطبخ ͕ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕ ďĞĂƚŝŶŐ
In
Class:
7
الكهرابئية؛  2 :
يف الصنف
͕ďůĞŶĚŝŶŐ
͕ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ
املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صانعات ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐ
ŬŝƚĐŚĞŶ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ
͖ďĞĂƚĞƌƐ
͖ŵŝǆĞƌƐ
͖ďůĞŶĚĞƌƐ
Date: 30/04/2017
الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه
معاصر7102/
العصائر؛ 11/31
التاريخ :
ƐŵŽŽƚŚŝĞŵĂŬĞƌƐ͖ĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐ͖ũƵŝĐĞĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌ
الطاردات املرك
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
املفارم؛أو حمضرات ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ
القطاعات؛ معاجلة
املنزليةزية؛املستخدمة يف
واخلضار؛  :اآلالت
من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ  اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو حتضري الطعام: من اجل
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ Žƌ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞ͖

96ĞůĞĐƚƌŝĐ ŬŝƚĐŚĞŶ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĨŽƌ
ĐŚŽƉƉŝŶŐ͕ ŐƌĂƚŝŶŐ͕ ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ ƌĂƐƉŝŶŐ͕
ŵŝůůŝŶŐ͕ ƉƌĞƐƐŝŶŐ͕ ĐƌƵƐŚŝŶŐ͕ ĐƵƚƚŝŶŐ͕ ƐůŝĐŝŶŐ͕
ŬŶĞĂĚŝŶŐ͕

ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ͕

ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕

ďĞĂƚŝŶŐ͕

ďůĞŶĚŝŶŐ͕ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐ
ŬŝƚĐŚĞŶ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ďĞĂƚĞƌƐ͖ ŵŝǆĞƌƐ͖ ďůĞŶĚĞƌƐ͖
ƐŵŽŽƚŚŝĞŵĂŬĞƌƐ͖ĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐ͖ũƵŝĐĞĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌ
ĨƌƵŝƚƐ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞƐ͖ ĐŚŽƉƉĞƌƐ͖
ŵŝŶĐĞƌƐ͖ ĨŽŽĚ ƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƐůŝĐĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƉĞĞůĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŬŶŝǀĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŬŶŝĨĞͲƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĐƵƚƚĞƌƐ͖ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ƐŚĂƌƉĞŶĞƌƐ͖
ƉĂƐƚĂŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽĨĨĞĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĐŽĨĨĞĞŵŝůůƐ͖ƐƉŝĐĞ
ŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐĂŶͲŽƉĞŶĞƌƐ͖ ƐĞǁŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŬŶŝƚƚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐůŽƚŚĞƐ ǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ĚŝƐŚǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĨŽŽĚ
ǁĂƐƚĞĂŶĚƌƵďďŝƐŚĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐ͖ĚŝƐƉŽƐĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ǁĂƐƚĞ ĚŝƐƉŽƐĞƌƐ͖ ďĞůƚƐ ĨŽƌ ĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ĐůĞĂŶŝŶŐ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ĨŽƌ ǁĂƐŚŝŶŐ ĨŽŽĚ͖ ŝƌŽŶŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ǀĂĐƵƵŵ ĐůĞĂŶĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌ ƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ĚŝƐĐƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨůŽŽƌ ƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƐƚĞĂŵ ĐůĞĂŶĞƌƐ͖ ŵŽƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŵŽƚŽƌƐ
;ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ ĨŽƌ
ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ Ăŝƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ
ĚƌŝǀĞŶ ƉƵŵƉƐ͖ ĐŽŶĚĞŶƐŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ

ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ Ăůů ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ ŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͘

In the name of: WHIRLPOOL
PROPERTIES, INC.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱϬϬZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞƌŝǀĞ͕^ƵŝƚĞ
ϭϬϭ͕^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ͕DŝĐŚŝŐĂŶϰϵϬϴϱ͕
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







، البشر،والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ الكهرابئية للفرم
2017/11/7
العرشون
العدد
، قص، اجلرش، العصر، الطحن،البشر
،التمزيق
،الطحن
، اخلفق، اإلسالة، االستحالب، العجن،التقطيع إىل شرائح

 مبا يف ذلك آالت املطبخ، مزج أو تقشري األطعمة،اخللط

الكهرابئية؛ 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 شحذ السكاكني الكهرابئية؛ القطاعات
متعددة االستخدامات؛ آالت الشحذ متعددة االستخدامات؛

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

السحق وتتضمن سحق النفاايت؛ قشط للناقالت؛ آالت

التنظيف الكهرابئية )غساالت الضغط(؛ آالت غسيل األطعمة؛
االت الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات

الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات األرضيات

الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار الكهرابئية؛ احملركات

وتتضمن احملركات الكهرابئية )ابستثناء للمركبات الربية(؛
الضاغطات للثالجات ومكيفات اهلواء؛ املضخات املشغلة

كهرابئيا؛ آالت التكثيف؛ قطع غيار وجتهيزات جلميع البضائع

 .املذكورة اليت مل تدرج يف الفئات األخرى

. إنك، ويرلبول بروبريتيز: أبسم
ت ووا151  رينايسووا د ا اريوويت ووني055 : العن ونا

.ت الناليات المتحدة األمريكية58590 جنزييت ميشيغا

ب.  ص-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4477



HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ

واالسترياد والتسويق
العننا

 :جن ر

 -ع



ف

عنوان التبليغ  :رام هللا  -املنارة  -ص  .ب653 .

رام هللا

ان



العدد العرشون 2017/11/7
تسجيل

ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<Ͳ:E/EͲ,/&^dZd
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

هيه

العالمة

اليعطي

اصحاهبا

حق

Ϳ;5

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون االخضر

واالمحر واالزرق واالسود واالبيض واالصفر




97


142





Ϳ ; 1



العالمة










التجارية رقم 30106 :
يف الصنف  2 :



العالمة التجارية رقم  61417:

التاريخ 7102 /11 /31 :

من اجل  :اآلالت املنزلية
والشراب؛
الطعام
حتضري

يف الصنف  11 :

Trade Mark No.: 31416
In Class: 7

Trade Mark No.: 31417

Date: 30/04/2017



املستخدمة يف معاجلة أو
املطبخ
وآالت
أجهزة

الكهرابئية للفرم ،البشر ،الطحن ،التمزيق ،البشر،
 ،التقطيع إىل شرائح،
الطحن ،العصر ،اجلرش ،ق

التاريخ  7317/34/63 :

العجن ،االستحالب ،اإلسالة ،اخلفق ،اخللط ،مزج أو

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ

In Class: 11

ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
͕ŬŝƚĐŚĞŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌĐŚŽƉƉŝŶŐ͕ŐƌĂƚŝŶŐ
͕ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ƌĂƐƉŝŶŐ͕ŵŝůůŝŶŐ͕ƉƌĞƐƐŝŶŐ͕ĐƌƵƐŚŝŶŐ
͕ĐƵƚƚŝŶŐ͕ƐůŝĐŝŶŐ͕ŬŶĞĂĚŝŶŐ͕ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ͕ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕ ďĞĂƚŝŶŐ
ďůĞŶĚŝŶŐ͕ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŬŝƚĐŚĞŶ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĞĂƚĞƌƐ͖ŵŝǆĞƌƐ͖ďůĞŶĚĞƌƐ͖ƐŵŽŽƚŚŝĞŵĂŬĞƌƐ
͖ĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐ͖ũƵŝĐĞĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ

Date: 30/04/2017

من اجل  :أجهزة الطهي ،التدفئة ،التحميص ،توليد البخار/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ͕ ŚĞĂƚŝŶŐ͕ ،
التجفيف ،التربيد والتجميد مبا يتضمن األحواض الساخنة ƌŽĂƐƚŝŶŐ͕ ƐƚĞĂŵŝŶŐ͕ ĚƌǇŝŶŐ͕ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ ĂŶĚ
املدفئة كهرابئيا؛ حجرات التربيد؛ حجرات اجملمدات؛ أجهزة
تربيد املشروابت؛ افران املايكروويف؛ جوارير تسخني الطعام؛

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

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،

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
املركزية ،مرشحات اهلواء ،وحدات تنقية اهلواء ،منظفات اهلواء

املركزية ،مراوح التهوية ،املراوح الكهرابئية احملمولة ،مراجل

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،

والباردة ،واملغلية ،والغازية واملرشحة؛ موزعات املياه الساخنة؛
سخاانت املياه العاملة ابلغاز وابلكهرابء؛ مربدات املاء؛ مصابيح
اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛
مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

املستخدمة للعرض ،التجارية ،الصناعية ،السكن ،وتطبيقات
اإلضاءة املعمارية املخفية؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ألجهزة اإلضاءة الداخلية
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͕ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ŚŽƚ͕ ĐŽůĚ͕ ďŽŝůŝŶŐ
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2017/11/7الثالجات؛ أجهزة تقدمي املياه الساخنة،
العرشون والثلج من
املياه الباردة
العدد
والباردة ،واملغلية ،والغازية واملرشحة؛ موزعات املياه الساخنة؛
سخاانت املياه العاملة ابلغاز وابلكهرابء؛ مربدات املاء؛ مصابيح
اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛
مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

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
وآالت تنقية املياه؛ معقمات املياه؛ أجهزة ترشيح مياه

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؛

إكسسوارات املغاسل ،حتديدا :الصنابري ،املصفيات وأدوات

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؛

األسطح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على أسطح
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

املوضوعة على أسطح املناضد؛ آالت صنع كعكة الوفل؛ املواقد
احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ طباخات القلي؛

املبخرات؛ الطباخات ابستخدام اهلواء الساخن؛ وأجهزة طهي

͖ĨĂŶƐ͕ ĨƵƌŶĂĐĞ ďŽŝůĞƌƐ͕ ŚĞĂƚ ĞǆĐŚĂŶŐĞƌƐ

98 ĞůĞĐƚƌŝĐ

ŬŝƚĐŚĞŶ ĂŶĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚŝŶŐ͕ ĐŽŽůŝŶŐ ĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇ ƵŶŝƚƐ ĨŽƌ
͖ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ĐŽůĚ ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ŝĐĞ ĨƌŽŵ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ
͕ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ŚŽƚ͕ ĐŽůĚ͕ ďŽŝůŝŶŐ
͖ƐƉĂƌŬůŝŶŐĂŶĚĨŝůƚĞƌĞĚǁĂƚĞƌ͖ŚŽƚǁĂƚĞƌĚŝƐƉĞŶƐĞƌƐ
> ͖ŐĂƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŝĐ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌƐ͖ ǁĂƚĞƌ ĐŽŽůĞƌƐ
;ůŝŐŚƚ ĞŵŝƚƚŝŶŐ ĚŝŽĚĞͿ ůŝŐŚƚŝŶŐ ĨŝǆƚƵƌĞƐ͖ > ;ůŝŐŚƚ
͕ĞŵŝƚƚŝŶŐ ĚŝŽĚĞͿ ůŝŐŚƚŝŶŐ ĨŝǆƚƵƌĞƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ĚŝƐƉůĂǇ
ĂŶĚ

͕ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů

͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů

͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů

ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĂĐĐĞŶƚůŝŐŚƚŝŶŐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖>;ůŝŐŚƚ
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͖ŽƵƚĚŽŽƌ ůŝŐŚƚŝŶŐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůǇ ƵŶŝƚƐ
ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ƵŶŝƚƐ͖ ǁĂƚĞƌ ƉƵƌŝĨǇŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
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ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ŚŽŵĞ ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůǇ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ
ƵŶŝƚƐ͖ ǁĂƚĞƌ ƐŽĨƚĞŶĞƌ ƵŶŝƚƐ͖ ǁĂƚĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ
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ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ƌĞǀĞƌƐĞ ŽƐŵŽƐŝƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ƌĞĚƵĐŝŶŐ
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ǁĂƚĞƌ͖ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ĨĂƵĐĞƚ
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͖ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ

ƉŽƌƚĂďůĞ
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ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ

ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ǁŝŶĞ ĐŚŝůůĞƌƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ
ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ŝĐĞ ŵĂŬĞƌƐ͖ǁĂĨĨůĞ ŵĂŬĞƌƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ
ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ƐƚŽǀĞƐ͖ ƐƚŝƌͲĨƌǇ ĐŽŽŬĞƌƐ͖ ƐƚĞĂŵĞƌƐ͖ ŚŽƚ
Ăŝƌ ĐŽŽŬĞƌƐ͖ ƌŝĐĞ ĐŽŽŬĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŽŽĚ ǁĂƌŵŝŶŐ

األرز؛ وحدات تسخني الطعام ابلكهرابء؛ مسخنات القدور؛

ƵŶŝƚƐ͖ƉŽƚǁĂƌŵĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĚĞĞƉĨƌǇĞƌƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞŽƌ

املقايل العميقة الكهرابئية؛ مدفئات الصحون احملمولة أو

͖ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ƉůĂƚĞ ǁĂƌŵĞƌƐ͖ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽŽŬĞƌƐ

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

الستخراج رغوة احلليب؛ آالت إعداد الشاي؛ حمضرات القهوة؛

͖ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ƌŽƚŝƐƐĞƌŝĞƐ͖ ƌŽĂƐƚŝŶŐ ƐƉŝƚƐ
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͖ƚĞĂ ŵĂŬĞƌƐ͖ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂŬĞƌƐ͖ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽŵĂŬĞƌƐ͖ƉĂƐƚĂĐŽŽŬĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐǇŽŐŚƵƌƚ
͖ŵĂŬĞƌƐ͖ ƐŽƌďĞƚ ŵĂŬĞƌƐ͖ ŝĐĞ ĐƌĞĂŵ ŵĂŬĞƌƐ
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ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ƉůĂƚĞ ǁĂƌŵĞƌƐ͖ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽŽŬĞƌƐ͖
ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ƌŽƚŝƐƐĞƌŝĞƐ͖ ƌŽĂƐƚŝŶŐ ƐƉŝƚƐ͖
ƚŽĂƐƚĞƌƐ͖ ƚŽĂƐƚĞƌ ŽǀĞŶƐ͖ ŬĞƚƚůĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŚŽƚ
ďĞǀĞƌĂŐĞ ŵĂŬŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŵŝůŬ ĨƌŽƚŚĞƌƐ͖
ƚĞĂ ŵĂŬĞƌƐ͖ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂŬĞƌƐ͖ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽŵĂŬĞƌƐ͖ƉĂƐƚĂĐŽŽŬĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐǇŽŐŚƵƌƚ
ŵĂŬĞƌƐ͖ ƐŽƌďĞƚ ŵĂŬĞƌƐ͖ ŝĐĞ ĐƌĞĂŵ ŵĂŬĞƌƐ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ ĐƌĞƉĞƐ͖ ĞŐŐ ĐŽŽŬĞƌƐ͖
ƐĂŶĚǁŝĐŚ ŵĂŬĞƌƐ͖ ƉŝǌǌĂ ŵĂŬĞƌƐ͕ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ
ĚƌǇŝŶŐ ƚŚĞ ŚĂŝƌ͖ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ
Ăůů ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
ĐůĂƐƐĞƐ͘

2017/11/7 العدد العرشون
املقايل العميقة الكهرابئية؛ مدفئات الصحون احملمولة أو

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

الستخراج رغوة احلليب؛ آالت إعداد الشاي؛ حمضرات القهوة؛

آالت اإلسربسو؛ آالت إعداد الكابتشينو؛ طباخات الباستا؛
أدوات إعداد اللنب الكهرابئية؛ آالت إعداد الشرابت؛ آالت

صناعة البوظة؛ أجهزة طهي الكريب؛ طباخات البيض؛ معدات
 أجهزة جتفيف الشعر؛ قطع غيار،الشطائر؛ آالت صنع البيتزا

وجتهيزات جلميع البضائع املذكورة اليت مل تدرج يف الفئات

 .األخرى

In the name of: WHIRLPOOL
PROPERTIES, INC.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱϬϬZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞƌŝǀĞ͕^ƵŝƚĞ
ϭϬϭ͕^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ͕DŝĐŚŝŐĂŶϰϵϬϴϱ͕
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

. إنك، ويرلبول بروبريتيز: أبسم
ت وووا151  رينايسووا د ارايووويت ووني055 : العنوونا

.ت الناليات المتحدة األمريكية58590 جنزييت ميشيغا

 سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4477 ب. ص
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 7102 /11/31 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ

ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
Date:
30/04/2017
ŬŝƚĐŚĞŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌĐŚŽƉƉŝŶŐ͕ŐƌĂƚŝŶŐ͕
ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ƌĂƐƉŝŶŐ͕ŵŝůůŝŶŐ͕ƉƌĞƐƐŝŶŐ͕ĐƌƵƐŚŝŶŐ͕

 اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو: من اجل
7317/34الطعام
/63 : التاريخ
والشراب؛  أجهزة وآالت املطبخ
حتضري

، البشر، التمزيق، الطحن، البشر،الكهرابئية للفرم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ  اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو حتضري الطعام: من اجل
ĐƵƚƚŝŶŐ͕ƐůŝĐŝŶŐ͕ŬŶĞĂĚŝŶŐ͕ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ͕ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕ďĞĂƚŝŶŐ͕
، التقطيع إىل شرائح،  ق، اجلرش، العصر،الطحن
ďůĞŶĚŝŶŐ͕ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŬŝƚĐŚĞŶ

ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
Žƌ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞ͖ ،البشر
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĞĂƚĞƌƐ͖ŵŝǆĞƌƐ͖ďůĞŶĚĞƌƐ͖ƐŵŽŽƚŚŝĞŵĂŬĞƌƐ͖
ĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐ͖ũƵŝĐĞĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖

ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞƐ͖ĐŚŽƉƉĞƌƐ͖ŵŝŶĐĞƌƐ͖ĨŽŽĚƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ĞůĞĐƚƌŝĐ
ŬŝƚĐŚĞŶ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĨŽƌ
ƐůŝĐĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƉĞĞůĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŬŶŝǀĞ Ɛ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŬŶŝĨĞͲ

ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƵŶŝǀĞƌƐĂůĐƵƚƚĞƌƐ͖ƵŶŝǀĞƌƐĂů
ĐŚŽƉƉŝŶŐ͕
ŐƌĂƚŝŶŐ͕ ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ ƌĂƐƉŝŶŐ͕

الكهرابئيةمزج أو
، اخللط،اخلفق
،للفرم
املطبخ،اإلسالة
وآالت،االستحالب
اب؛ أجهزة،العجن
والشر

 مبا يف ذلك آالت املطبخ الكهرابئية؛،تقشري األطعمة

، قص،اجلرش
،العصر
،الطحن
،البشر
،لتمزيق
،الطحن
العصائر؛
صانعات
اخلالطات؛
املزج؛
املخافق؛ اأجهزة

ƐƉŝĐĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĐĂŶͲŽƉĞŶĞƌƐ͖ƐĞǁŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŵŝůůŝŶŐ͕
ƉƌĞƐƐŝŶŐ͕ ĐƌƵƐŚŝŶŐ͕ ĐƵƚƚŝŶŐ͕ ƐůŝĐŝŶŐ͕ ،اخلفق
ƐŚĂƌƉĞŶĞƌƐ͖ƉĂƐƚĂŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽĨĨĞĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĐŽĨĨĞĞŵŝůůƐ͖

ŬŶŝƚƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐůŽƚŚĞƐǁĂƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĚŝƐŚǁĂƐŚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽŽĚǁĂƐƚĞĂŶĚƌƵďďŝƐŚ
ŬŶĞĂĚŝŶŐ͕
ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ͕ ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕ ďĞĂƚŝŶŐ͕
ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐ͖ĚŝƐƉŽƐĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĞƌƐ͖ďĞůƚƐĨŽƌ
ĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƐƐƵƌĞǁĂƐŚŝŶŐ
ďůĞŶĚŝŶŐ͕
ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌǁĂƐŚŝŶŐĨŽŽĚ͖ŝƌŽŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ŬŝƚĐŚĞŶ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ďĞĂƚĞƌƐ͖ ŵŝǆĞƌƐ͖ ďůĞŶĚĞƌƐ͖
ĚŝƐĐƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƐƚĞĂŵ

 للفواكه،االستحالب
مستخلصات العصري
معاصر
،اإلسالة
، العجن،كهة؛ائح
الفا شر
التقطيع إىل
املفارم؛

القطاعات؛

املركزية؛

الطاردات

واخلضار؛

آالت املطبخ
ابئية؛ ذلك
مبا يف
،األطعمة
األطعمة؛تقشري
حمضرات مزج أو
،اخللط
القشارات
الكهر
القطاعات
الكهرابئية؛ السكاكني الكهرابئية؛ آالت
شحي صانعات
اخلالطات؛
املخافق؛ابئية؛أجهزة املزج؛
الكهرابئية؛
متعددة
القطاعات
الكهر
السكاكني

Date: 30/04/2017

 7317/34/63 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ  اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو حتضري الطعام: من اجل
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ Žƌ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞ͖ ، البشر،وآالت املطبخ الكهرابئية للفرم
2017/11/7
العرشونأجهزة
العددالشراب؛
و
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ĞůĞĐƚƌŝĐ ŬŝƚĐŚĞŶ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĨŽƌ

ĐŚŽƉƉŝŶŐ͕ ŐƌĂƚŝŶŐ͕ ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ ƌĂƐƉŝŶŐ͕
ŵŝůůŝŶŐ͕ ƉƌĞƐƐŝŶŐ͕ ĐƌƵƐŚŝŶŐ͕ ĐƵƚƚŝŶŐ͕ ƐůŝĐŝŶŐ͕
ŬŶĞĂĚŝŶŐ͕

ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ͕

ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕

ďĞĂƚŝŶŐ͕

ďůĞŶĚŝŶŐ͕ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐ
ŬŝƚĐŚĞŶ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ďĞĂƚĞƌƐ͖ ŵŝǆĞƌƐ͖ ďůĞŶĚĞƌƐ͖
ƐŵŽŽƚŚŝĞŵĂŬĞƌƐ͖ĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐ͖ũƵŝĐĞĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌ
ĨƌƵŝƚƐ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞƐ͖ ĐŚŽƉƉĞƌƐ͖
ŵŝŶĐĞƌƐ͖ ĨŽŽĚ ƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƐůŝĐĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƉĞĞůĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŬŶŝǀĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŬŶŝĨĞͲƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĐƵƚƚĞƌƐ͖ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ƐŚĂƌƉĞŶĞƌƐ͖
ƉĂƐƚĂŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽĨĨĞĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĐŽĨĨĞĞŵŝůůƐ͖ƐƉŝĐĞ
ŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐĂŶͲŽƉĞŶĞƌƐ͖ ƐĞǁŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŬŶŝƚƚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐůŽƚŚĞƐ ǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ĚŝƐŚǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĨŽŽĚ
ǁĂƐƚĞĂŶĚƌƵďďŝƐŚĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐ͖ĚŝƐƉŽƐĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ǁĂƐƚĞ ĚŝƐƉŽƐĞƌƐ͖ ďĞůƚƐ ĨŽƌ ĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ĐůĞĂŶŝŶŐ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ĨŽƌ ǁĂƐŚŝŶŐ ĨŽŽĚ͖ ŝƌŽŶŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ǀĂĐƵƵŵ ĐůĞĂŶĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌ ƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ĚŝƐĐƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨůŽŽƌ ƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƐƚĞĂŵ ĐůĞĂŶĞƌƐ͖ ŵŽƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŵŽƚŽƌƐ
;ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ ĨŽƌ
ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ Ăŝƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ
ĚƌŝǀĞŶ ƉƵŵƉƐ͖ ĐŽŶĚĞŶƐŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ Ăůů ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ ŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͘

In the name of: WHIRLPOOL
PROPERTIES, INC.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱϬϬZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞƌŝǀĞ͕^ƵŝƚĞ
ϭϬϭ͕^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ͕DŝĐŚŝŐĂŶϰϵϬϴϱ͕
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







، قص، اجلرش، العصر، الطحن، البشر، التمزيق،الطحن
، اخلفق، اإلسالة، االستحالب، العجن،التقطيع إىل شرائح

 مبا يف ذلك آالت املطبخ، مزج أو تقشري األطعمة،اخللط

الكهرابئية؛ 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 شحذ السكاكني الكهرابئية؛ القطاعات
متعددة االستخدامات؛ آالت الشحذ متعددة االستخدامات؛

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

السحق وتتضمن سحق النفاايت؛ قشط للناقالت؛ آالت

التنظيف الكهرابئية )غساالت الضغط(؛ آالت غسيل األطعمة؛

االت الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات
الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات األرضيات

الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار الكهرابئية؛ احملركات

وتتضمن احملركات الكهرابئية )ابستثناء للمركبات الربية(؛
الضاغطات للثالجات ومكيفات اهلواء؛ املضخات املشغلة

كهرابئيا؛ آالت التكثيف؛ قطع غيار وجتهيزات جلميع البضائع

 .املذكورة اليت مل تدرج يف الفئات األخرى

. إنك، ويرلبول بروبريتيز: أبسم

ت وووا151  رينايسووا د ارايوويت ووني055 : العن ونا

.ت الناليات المتحدة األمريكية58590 جنزييت ميشيغا

–  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4477 ب. ص
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Trade Mark No.: 31418
Trade
Mark
No.: 31419
In
Class:
7

 30109 : العالمة التجارية رقم

 91413: التجارية رقم
يفالعالمة
2 : الصنف

Date:
30/04/2017
In Class:
9

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ

Date: 30/04/2017

 3 : يف الصنف

 7102 /11/31 : التاريخ

ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ŬŝƚĐŚĞŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌĐŚŽƉƉŝŶŐ͕ŐƌĂƚŝŶŐ͕
ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ƌĂƐƉŝŶŐ͕ŵŝůůŝŶŐ͕ƉƌĞƐƐŝŶŐ͕ĐƌƵƐŚŝŶŐ͕
tĞŝŐŚŝŶŐ͕ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ
ĐƵƚƚŝŶŐ͕ƐůŝĐŝŶŐ͕ŬŶĞĂĚŝŶŐ͕ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ͕ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕ďĞĂƚŝŶŐ͕
ďůĞŶĚŝŶŐ͕ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŬŝƚĐŚĞŶ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ ŬŝƚĐŚĞŶ ƐĐĂůĞƐ͖
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĞĂƚĞƌƐ͖ŵŝǆĞƌƐ͖ďůĞŶĚĞƌƐ͖ƐŵŽŽƚŚŝĞŵĂŬĞƌƐ͖
ĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐ͖ũƵŝĐĞĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖
ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚƐ ĨŽƌ ŬŝƚĐŚĞŶ͖ ƚŚĞƌŵŽŵĞƚĞƌƐ ĨŽƌ ŽǀĞŶƐ
ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞƐ͖ĐŚŽƉƉĞƌƐ͖ŵŝŶĐĞƌƐ͖ĨŽŽĚƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƐůŝĐĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƉĞĞůĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŬŶŝǀĞ Ɛ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŬŶŝĨĞͲ
ĂŶĚƌŽƚŝƐƐĞƌŝĞƐ͖ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚŚĂŶĚŚĞůĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƵŶŝǀĞƌƐĂůĐƵƚƚĞƌƐ͖ƵŶŝǀĞƌƐĂů
ƐŚĂƌƉĞŶĞƌƐ͖ƉĂƐƚĂŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽĨĨĞĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĐŽĨĨĞĞŵŝůůƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĂŶĚ ĨŝƌŵǁĂƌĞ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ƚŚĞ
ƐƉŝĐĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĐĂŶͲŽƉĞŶĞƌƐ͖ƐĞǁŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŬŶŝƚƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐůŽƚŚĞƐǁĂƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĚŝƐŚǁĂƐŚŝŶŐ
ƌĞŵŽƚĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽůŽĨŚŽŵĞĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽŽĚǁĂƐƚĞĂŶĚƌƵďďŝƐŚ
ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐ͖ĚŝƐƉŽƐĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĞƌƐ͖ďĞůƚƐĨŽƌ
ƐŵĂůů ĞůĞĐƚƌŝĐ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕ ůŝŐŚƚŝŶŐ͕ ŚŽŵĞ
ĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƐƐƵƌĞǁĂƐŚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌǁĂƐŚŝŶŐĨŽŽĚ͖ŝƌŽŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ƐĞĐƵƌŝƚǇ
ĞůĞĐƚƌŝĐǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ĚŝƐĐƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƐƚĞĂŵ
ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ŽƉƚŝĐĂů
ĐůĞĂŶĞƌƐ͖ŵŽƚŽƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŵŽƚŽƌƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚ
ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐĨŽƌƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĂŝƌ
ƐĐĂŶŶĞƌƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉƌŝŶƚĞƌƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŵŽŶŝƚŽƌƐ͖
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇĚƌŝǀĞŶƉƵŵƉƐ͖ĐŽŶĚĞŶƐŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĂůůƚŚĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ ŚŽŵĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚƌŽůƐ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͘


 اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو: من اجل
7312/34/الطعام
93 : التاريخ
والشراب؛  أجهزة وآالت املطبخ
حتضري

 التمز، الطحن، البشر،الكهرابئية للفرم
والسيطرة؛،البشر
التحكم،وأدواتيق
 أجهزة، القياس، الوزن: من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

، التقطيع إىل شرائح،

 ق، اجلرش، العصر،الطحن

 مزج،اخللط
،العجن
أو مقاييس
للمطابخ؛
احلرارة،اخلفق
تنظيم،اإلسالة
 أجهزة،االستحالب
املوازين الصناعية؛

 مبا يف ذلك آالت املطبخ الكهرابئية؛،تقشري األطعمة

العصائر؛احلواسيب
صانعاتاألسياخ؛
والشواايت ذات
درجات احلرارة لألفران و
املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛

العصري
مستخلصات
الشخصيةالفاكهة؛
معاصر
للفواكهالثابتة يف
والربجميات
الربجميات
واحملمولة ابليد؛
املفارم؛

القطاعات؛

املركزية؛

الطاردات

واخلضار؛

القشارات لألدوات
والتحكم عن بعد
العمليات
املستخدمة يف
الكهرابئية؛
القطاعات
احلواسيباألطعمة؛
حمضرات
شحي،واإلضاءة
 آالت،الصغرية
الكهرابئية؛
السكاكني
الكهر
أنظمة الرتفيه
الكهرابئية
ابئية؛ األجهزة
، املنزلية
متعددة

القطاعات

الكهرابئية؛

السكاكني

االتصاالت ؛
األمنية وأجهزة
، املنزيل
والتحكم
االستخدامات؛
األنظمة متعددة
آالت الشحي
االستخدامات؛

آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛
مطاحناحلاسوب؛
شاشات
املاسحات الضوئية؛ طابعات احلاسوب؛

ŽƉĞƌĂƚĞĚ ǀŝĂ Ă ǁĞď ƉĂĚ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐŽŶƚƌŽů
ƉĂŶĞůƐĨŽƌǁĞďďĂƐĞĚĚŝŐŝƚĂůŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽů

ŽĨ ŚŽŵĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕ ƐŵĂůů ĞůĞĐƚƌŝĐ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕
ůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚŽŵĞĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƐǇƐƚĞŵƐ͕
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ͖
ĐĞŶƚƌĂů ŚŽŵĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŐĂƚĞǁĂǇ ŚĂƌĚǁĂƌĞ
ĨŽƌ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵƵůƚŝƉůĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

ŵĞĚŝƵŵƐ

ŝŶƚŽ

Ă

ƐŝŶŐůĞ

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŐĂƚĞǁĂǇ͖ ďƌŽĂĚďĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĞƚ
ŵŽĚĞŵƐ͖ h^ ;ƵŶŝǀĞƌƐĂů ƐĞƌŝĂů ďƵƐͿ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐ ƚŝŵĞƌƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ ĐŽŽŬŝŶŐ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͖ĂƵƚŽŵĂƚŝĐƚŝŵĞƌƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚďĞǀĞƌĂŐĞ
ŵĂŬĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƚŝŵĞƌƐ͖ ƚŚĞƌŵŽŵĞƚĞƌƐ ĨŽƌ ǁŝŶĞ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ĐŽŽŬŝŶŐ͖
ĚĂƚĂ

ƐƚŽƌĂŐĞ

ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ

ĨŽƌ

ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĐŽŽŬŝŶŐ͕ ĨŽŽĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕
ĨŽŽĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ĐŽŽŬǁĂƌĞŽƌĚŽŵĞƐƚŝĐĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͖

البهارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛

األوتوماتيكية
املالبس التحكم
الطرفية؛ أجهزة
احلواسيب
املنزليةاالت
الكهرابئية؛
ذساالت
أجهزة حياكة؛
آالت

ذسل األطباق؛ الضاذطات وتتضمن ضاذطات بقااي

، :سحقحتديدا
،وتتضمن ابليد
اللوحية احملمولة
العاملة عرب أجهزة التصفح
الطعام والنف اايت؛ آالت السحق
والتشغيلالكهر
للتحكمالتنظيف
للناقالت؛ آالت
النفاايت؛ قشط
ابئيةمن خالل
الرقمية
التحكم الكهرابئية
لوحات

)ذساالت الضغط(؛ آالت ذسيل األطعمة؛ االت

،األرضيات الصغرية
األجهزة الكهرابئية
،مواقع احلاسوب لألدوات املنزلية
الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات
ملمعات، مع
الكهرابئية؛
األنظمة األمنية
املستخدمةاملنزيل
التلميع والتحكم
أقراص الرتفيه
 أنظمة،واإلضاءة
ابلبخار

التنظيف

أجهزة

الكهرابئية؛

األرضيات

وأجهزة االتصاالت ؛ قطع منافذ مراكز االتصال املنزيل لتسهيل

دمج وسائط االتصاالت املتعددة يف منفذ اتصاالت واحد؛
أجهزة مودم انرتنت احلزم العريضة؛ برجميات تشغيل أجهزة
البياانت التسلسلية العاملية؛ أجهزة التوقيت األوتوماتيكية
املستخدمة مع أدوات الطبخ؛ أجهزة التوقيت األوتوماتيكية

املستخدمة مع حمضرات املشروابت؛ املؤقتات الكهرابئية؛
مقاييس احلرارة للنبيذ؛ برامج احلاسوب املتعلقة ابلطعام والطبخ؛

املسجلة مسبقا املتعلقة
أجهزة ختزين البياانت للمعلومات
ّ
 مستلزمات الطبخ، حتضري الطعام، خدمات إعداد طعام،ابلطبخ
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ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞǀŝĐĞƐ ;ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐͿ͖ ƌĞŵŽƚĞ
ĐŽŶƚƌŽůƐĨŽƌŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĞĂƚĞƌƐĂŶĚĂŝƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͖
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĨŽƌ ĐŽŝŶ ŽƉĞƌĂƚĞĚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĂůĂƌŵƐ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͖ ďĂƚƚĞƌǇ ĐŚĂƌŐĞƌƐ͖ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͖

ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐ͖

ĨŝƌĞ

ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ

ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ǀŽůƚĂŐĞ ƐƚĂďŝůŝǌĞƌƐ͖ ƉŽǁĞƌ ƐƚĂďŝůŝǌĞƌƐ͖
ƉŽǁĞƌ ƐƵƉƉůŝĞƌƐ͖ ƵŶŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝďůĞ ƉŽǁĞƌ ƐƵƉƉůǇ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĂůůƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͘

أو األدوات املنزلية؛ أجهزة التحكم عن بعد )كهرابئية(؛ أجهزة

التحكم عن بعد لتشغيل املدافئ واملكيفات؛ آليات األجهزة

العاملة ابلقطع النقدية؛ أجهزة اإلنذار؛ البطارايت الكهرابئية؛

شواحن البطارايت؛ مؤشرات درجة احلرارة؛ احملوالت؛ أجهزة
إطفاء احلريق؛ مثبتات الفولتية؛ مثبتات التيار الكهرابئي؛

املزودات ابلكهرابء؛ أجهزة التزويد ابلتيار الكهرابئي غري
املنقطعة؛ قطع غيار وجتهيزات جلميع البضائع املذكورة اليت مل

 .تدرج يف الفئات األخرى

In the name of: WHIRLPOOL
PROPERTIES, INC.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱϬϬZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞƌŝǀĞ͕^ƵŝƚĞ
ϭϬϭ͕^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ͕DŝĐŚŝŐĂŶϰϵϬϴϱ͕
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Trade Mark No.: 31418
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In Class: 7

 30109 : العالمة التجارية رقم
 7312/34
/93
: التاريخ
 2
: الصنف
يف

7102 /أجهزة
11/31
: التاريخ
: اجل
من
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ͕ ŚĞĂƚŝŶŐ͕ ، توليد البخار، التحميص، التدفئة،الطهي
 اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو: من اجل
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
وآالتاألحواض
أجهزةيتضمن
والتجميد مبا
 الت،التجفيف
ƌŽĂƐƚŝŶŐ͕ ƐƚĞĂŵŝŶŐ͕ ĚƌǇŝŶŐ͕ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ ĂŶĚ املطبخ الساخنة
الطعامربيدوالشراب؛
حتضري
ŬŝƚĐŚĞŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌĐŚŽƉƉŝŶŐ͕ŐƌĂƚŝŶŐ͕
Date: 30/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ

ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ƌĂƐƉŝŶŐ͕ŵŝůůŝŶŐ͕ƉƌĞƐƐŝŶŐ͕ĐƌƵƐŚŝŶŐ͕
ĨƌĞĞǌŝŶŐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ŚĞĂƚĞĚ ďĂŝŶͲŵĂƌŝĞƐ͖
ĐƵƚƚŝŶŐ͕ƐůŝĐŝŶŐ͕ŬŶĞĂĚŝŶŐ͕ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ͕ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕ďĞĂƚŝŶŐ͕
ďůĞŶĚŝŶŐ͕ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŬŝƚĐŚĞŶ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĞĂƚĞƌƐ͖ŵŝǆĞƌƐ͖ďůĞŶĚĞƌƐ͖ƐŵŽŽƚŚŝĞŵĂŬĞƌƐ͖
ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ ĐĂďŝŶĞƚƐ͖ ĨƌĞĞǌĞƌ ĐĂďŝŶĞƚƐ͖ ďĞǀĞƌĂŐĞ
ĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐ͖ũƵŝĐĞĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖
ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞƐ͖ĐŚŽƉƉĞƌƐ͖ŵŝŶĐĞƌƐ͖ĨŽŽĚƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ĐŽŽůŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ŵŝĐƌŽǁĂǀĞŽǀĞŶƐ͖ĨŽŽĚǁĂƌŵŝŶŐ
ƐůŝĐĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƉĞĞůĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŬŶŝǀĞ Ɛ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŬŶŝĨĞͲ
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƵŶŝǀĞƌƐĂůĐƵƚƚĞƌƐ͖ƵŶŝǀĞƌƐĂů
ĚƌĂǁĞƌƐ͖ ďĂŬŝŶŐ ĂŶĚ ďĂƌďĞƋƵĞ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖
ƐŚĂƌƉĞŶĞƌƐ͖ƉĂƐƚĂŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽĨĨĞĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĐŽĨĨĞĞŵŝůůƐ͖
ƐƉŝĐĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĐĂŶͲŽƉĞŶĞƌƐ͖ƐĞǁŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŬŶŝƚƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐůŽƚŚĞƐǁĂƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĚŝƐŚǁĂƐŚŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ŚĞĂƚĞĚ ĐĂďŝŶĞƚƐ ĨŽƌ ĨŽŽĚ͖ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽŽĚǁĂƐƚĞĂŶĚƌƵďďŝƐŚ
ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐ͖ĚŝƐƉŽƐĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĞƌƐ͖ďĞůƚƐĨŽƌ
ŶĂŵĞůǇ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ͕ ĨƌĞĞǌĞƌƐ͕ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ
ĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƐƐƵƌĞǁĂƐŚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌǁĂƐŚŝŶŐĨŽŽĚ͖ŝƌŽŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌͲĨƌĞĞǌĞƌƐ͕ ŝĐĞŵĂŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ĞůĞĐƚƌŝĐǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ĚŝƐĐƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƐƚĞĂŵ
ĐůĞĂŶĞƌƐ͖ŵŽƚŽƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŵŽƚŽƌƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚ
ĐŽŽŬŝŶŐ ƌĂŶŐĞƐ͕ ŽǀĞŶƐ ĂŶĚ ĐŽŽŬƚŽƉƐ͖ ŐĂƐ ĐŽŽŬŝŶŐ
ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐĨŽƌƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĂŝƌ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇĚƌŝǀĞŶƉƵŵƉƐ͖ĐŽŶĚĞŶƐŝŶŐ
ŽǀĞŶƐ͕ƌĂŶŐĞƐĂŶĚĐŽŽŬƚŽƉƐ͖ŐĂƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂŶĚƐƚĞĂŵ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĂůůƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͘

، البشر، التمزيق، الطحن، البشر،الكهرابئية للفرم
اجملمدات؛ أجهزة
املدفئة كهرابئيا؛ حجرات التربيد؛ حجرات
، التقطيع إىل شرائح،

 ق، اجلرش، العصر،الطحن

جوارير مزج أو
،املايكروويف؛ اخللط
، اخلفق،اإلسالة
تسخني الطعام؛
ران،االستحالب
املشروابت؛ اف،العجن
تربيد
 مبا يف ذلك آالت املطبخ الكهرابئية؛،تقشري األطعمة

العصائر؛ لألطعمة؛
صانعات كهرابئيا
اخلالطات؛ املسخنة
والشوي؛ اخلزائن
أجهزة اخلبيز
املخافق؛ أجهزة املزج؛

مستخلصات
األدوات الفا
معاصر
للفواكهواجملمدات
العصريالثالجات
،اجملمدات
،كهة؛ الثالجات
وحتديدا
املفارم؛

القطاعات؛

املركزية؛

الطاردات

واخلضار؛

،القشاراتالكهرابئية
مواقد الطهي
صنع الثلج؛
األطعمة؛ آالت
،حمضراتمع بعضها
املدجمة
الكهرابئية؛
القطاعات
الكهرابئية؛ السكاكني الكهرابئية؛ آالت شحي
 واملواقد،ابلغاز
األفران ومواقد الطهي؛ أفران الطهي العاملة
متعددة

القطاعات

الكهرابئية؛

السكاكني

والبخارية؛ أغطية
الكهرابئية
واايت
 الش،الغاز
ورؤوس
االستخدامات؛
متعددة
الشحي
الطهي؛ آالت
االستخدامات؛
آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن
الطهي اجلزئي
العوادم؛ أقبية النبيذ املتحكم حبرارهتا؛ أفران
البهارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛

ŐƌŝůůƐ͖ĞǆŚĂƵƐƚŚŽŽĚƐ͖ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚǁŝŶĞ
ĐĞůůĂƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƐŽƵƐ ǀŝĚĞ

ŽǀĞŶ ǁŝƚŚ ďƵŝůƚͲŝŶ ǁĂƚĞƌ ďĂƚŚ͖ ĐůŽƚŚĞƐ ĚƌǇŝŶŐ

املالبس
كة؛اريذساالت
آالت
االتمحام ماء
ابئية؛ مع
الكهررارهتا
املتحكم حب
الكهرابئية
والتفريغحيااحلر

ذسل األطباق؛ الضاذطات وتتضمن ضاذطات بقااي

مستلزمات إزالة
السحق املالبس؛
آالت جتفيف
اايت؛وحجرات
آالت
وتتضمن سحق
داخلي؛ والنف
الطعام
التنظيف
وجمففات آالت
والروائح للناقالت؛
النفاايت؛ قشط
،ابئية البخار
الكهرتوليد
،التدفئة
األلبسة؛
الثنيات

)ذساالت الضغط(؛ آالت ذسيل األطعمة؛ االت

، مدافئ نفطية، مبا يف ذلك األفران،أجهزة التربيد والتهوية

األفران ومواقد الطهي؛ أفران الطهي العاملة ابلغاز ،واملواقد

ورؤوس الطهي؛ الغاز ،الشواايت الكهرابئية والبخارية؛ أغطية

العرشون
العدد
2017/11/7املتحكم حبرارهتا؛ أفران الطهي اجلزئي
أقبية النبيذ
العوادم؛
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

املركزية ،مرشحات اهلواء ،وحدات تنقية اهلواء ،منظفات اهلواء

املركزية ،مراوح التهوية ،املراوح الكهرابئية احملمولة ،مراجل
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،
والباردة ،واملغلية ،والغازية واملرشحة؛ موزعات املياه الساخنة؛
سخاانت املياه العاملة ابلغاز وابلكهرابء؛ مربدات املاء؛ مصابيح
اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛
مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

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

وآالت تنقية املياه؛ معقمات املياه؛ أجهزة ترشيح مياه
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؛

إكسسوارات املغاسل ،حتديدا :الصنابري ،املصفيات وأدوات
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؛

األسطح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على أسطح
املناضد؛ الصفائح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على
أسطح املناضد؛ الطباخات احملمولة أو املوضوعة على أسطح

املناضد؛ الثالجات احملمولة؛ مربدات النبيذ احملمولة واملوضوعة

ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ

͕ĨƌĞĞǌĞƌƐ

͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ

ŶĂŵĞůǇ

ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌͲĨƌĞĞǌĞƌƐ͕ ŝĐĞŵĂŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ĐŽŽŬŝŶŐ ƌĂŶŐĞƐ͕ ŽǀĞŶƐ ĂŶĚ ĐŽŽŬƚŽƉƐ͖ ŐĂƐ ĐŽŽŬŝŶŐ
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ŽǀĞŶƐ͕ƌĂŶŐĞƐĂŶĚĐŽŽŬƚŽƉƐ͖ŐĂƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂŶĚƐƚĞĂŵ
ŐƌŝůůƐ͖ĞǆŚĂƵƐƚŚŽŽĚƐ͖ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚǁŝŶĞ
ĐĞůůĂƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƐŽƵƐ ǀŝĚĞ
ŽǀĞŶ ǁŝƚŚ ďƵŝůƚͲŝŶ ǁĂƚĞƌ ďĂƚŚ͖ ĐůŽƚŚĞƐ ĚƌǇŝŶŐ

ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĂŶĚ ĐĂďŝŶĞƚƐ͖ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŐĂƌŵĞŶƚ
͖ǁƌŝŶŬůĞ ĂŶĚ ŽĚŽƌ ƌĞŵŽǀĞƌ ĂŶĚ ŐĂƌŵĞŶƚ ĚƌǇĞƌ
ŚĞĂƚŝŶŐ͕ ƐƚĞĂŵ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ ĐŽŽůŝŶŐ ĂŶĚ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĨƵƌŶĂĐĞƐ͕ ŚĞĂƚĞƌƐ͕ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ
ďƵƌŶĞƌƐ͕ ŚĞĂƚ ƉƵŵƉƐ͕ Ăŝƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͕ Ăŝƌ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ ƵŶŝƚƐ͕ ĐŽŶĚĞŶƐŝŶŐ ƵŶŝƚƐ͕ ĞǀĂƉŽƌĂƚŽƌ
͕ƵŶŝƚƐ͕ ĞǀĂƉŽƌĂƚŽƌ ĐŽŝůƐ͕ ĚĞŚƵŵŝĚŝĨŝĞƌƐ͕ ŚƵŵŝĚŝĨŝĞƌƐ
͕ĐĞŶƚƌĂů ŚƵŵŝĚŝĨŝĞƌƐ͕ Ăŝƌ ĨŝůƚĞƌƐ͕ Ăŝƌ ƉƵƌŝĨǇŝŶŐ ƵŶŝƚƐ
ĐĞŶƚƌĂů Ăŝƌ ĐůĞĂŶĞƌƐ͕ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ ĨĂŶƐ͕ ƉŽƌƚĂďůĞ
͖ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨĂŶƐ͕ ĨƵƌŶĂĐĞ ďŽŝůĞƌƐ͕ ŚĞĂƚ ĞǆĐŚĂŶŐĞƌƐ
ŬŝƚĐŚĞŶ ĂŶĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚŝŶŐ͕ ĐŽŽůŝŶŐ ĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇ ƵŶŝƚƐ ĨŽƌ
͖ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ĐŽůĚ ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ŝĐĞ ĨƌŽŵ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ
͕ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ŚŽƚ͕ ĐŽůĚ͕ ďŽŝůŝŶŐ
͖ƐƉĂƌŬůŝŶŐĂŶĚĨŝůƚĞƌĞĚǁĂƚĞƌ͖ŚŽƚǁĂƚĞƌĚŝƐƉĞŶƐĞƌƐ
> ͖ŐĂƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŝĐ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌƐ͖ ǁĂƚĞƌ ĐŽŽůĞƌƐ
;ůŝŐŚƚ ĞŵŝƚƚŝŶŐ ĚŝŽĚĞͿ ůŝŐŚƚŝŶŐ ĨŝǆƚƵƌĞƐ͖ > ;ůŝŐŚƚ
͕ĞŵŝƚƚŝŶŐ ĚŝŽĚĞͿ ůŝŐŚƚŝŶŐ ĨŝǆƚƵƌĞƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ĚŝƐƉůĂǇ
ĂŶĚ

͕ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů

͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů

͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů

ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĂĐĐĞŶƚůŝŐŚƚŝŶŐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖>;ůŝŐŚƚ
ĞŵŝƚƚŝŶŐ ĚŝŽĚĞͿ ůŝŐŚƚŝŶŐ ĨŝǆƚƵƌĞƐ ĨŽƌ ŝŶĚŽŽƌ ĂŶĚ
͖ŽƵƚĚŽŽƌ ůŝŐŚƚŝŶŐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůǇ ƵŶŝƚƐ
ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ƵŶŝƚƐ͖ ǁĂƚĞƌ ƉƵƌŝĨǇŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĂŶĚ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ǁĂƚĞƌ ƐƚĞƌŝůŝǌĞƌƐ͖ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌ ǁĂƚĞƌ
ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ŚŽŵĞ ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůǇ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ
ƵŶŝƚƐ͖ ǁĂƚĞƌ ƐŽĨƚĞŶĞƌ ƵŶŝƚƐ͖ ǁĂƚĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ
ƵŶŝƚƐ͖ ƵŶĚĞƌ ƐŝŶŬ ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ͖ ƌĞǀĞƌƐĞ
ŽƐŵŽƐŝƐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ǁĂƚĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ƌĞǀĞƌƐĞ ŽƐŵŽƐŝƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ƌĞĚƵĐŝŶŐ
ƚŚĞ ďƌĂĐŬŝƐŚŶĞƐƐ ŽĨ ǁĂƚĞƌ͖ ƌĞǀĞƌƐĞ ŽƐŵŽƐŝƐ
ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ƐĂůƚ ĐŽŶƚĞŶƚ ŽĨ
ǁĂƚĞƌ͖ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ĨĂƵĐĞƚ
ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚĞƌƐ͖ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĨŝůƚĞƌƐ͖ ƐŝŶŬƐ͖ ůĂƵŶĚƌǇ
ƐŝŶŬƐ͖ ƐŝŶŬ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ ĨĂƵĐĞƚƐ͕ ƐƚƌĂŝŶĞƌƐ
͖ĂŶĚ ƐƉƌĂǇĞƌƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ŽǀĞŶƐ
ƉŽƌƚĂďůĞ ĨƌĞĞǌĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨƌǇŝŶŐ ƉĂŶƐ͖ ƐůŽǁ
ĐŽŽŬĞƌƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ŐƌŝĚĚůĞƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ

الرش؛ األفران احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛
اجملمدات احملمولة؛ املقايل الكهرابئية؛ طباخات الطهي بدرجات

العدد العرشون 2017/11/7

حرارة غري مرتفعة ؛ الشواايت احملمولة أو املوضوعة على أسطح
املناضد؛ املشاوي احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛

األسطح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على أسطح
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
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؛

ƚŚĞ ďƌĂĐŬŝƐŚŶĞƐƐ ŽĨ ǁĂƚĞƌ͖ ƌĞǀĞƌƐĞ ŽƐŵŽƐŝƐ
ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ƐĂůƚ ĐŽŶƚĞŶƚ ŽĨ

104ǁĂƚĞƌ͖ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ĨĂƵĐĞƚ
ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚĞƌƐ͖ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĨŝůƚĞƌƐ͖ ƐŝŶŬƐ͖ ůĂƵŶĚƌǇ
ƐŝŶŬƐ͖ ƐŝŶŬ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ ĨĂƵĐĞƚƐ͕ ƐƚƌĂŝŶĞƌƐ
͖ĂŶĚ ƐƉƌĂǇĞƌƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ŽǀĞŶƐ
ƉŽƌƚĂďůĞ ĨƌĞĞǌĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨƌǇŝŶŐ ƉĂŶƐ͖ ƐůŽǁ
ĐŽŽŬĞƌƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ŐƌŝĚĚůĞƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ
Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ŐƌŝůůƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ
ŚŽƚƉůĂƚĞƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞŽƌĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉŚŽďƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞŽƌ
͖ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ

ƉŽƌƚĂďůĞ

͖ĐŽŽŬĞƌƐ

ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ

ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ǁŝŶĞ ĐŚŝůůĞƌƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ
ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ŝĐĞ ŵĂŬĞƌƐ͖ǁĂĨĨůĞ ŵĂŬĞƌƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ
ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ƐƚŽǀĞƐ͖ ƐƚŝƌͲĨƌǇ ĐŽŽŬĞƌƐ͖ ƐƚĞĂŵĞƌƐ͖ ŚŽƚ
Ăŝƌ ĐŽŽŬĞƌƐ͖ ƌŝĐĞ ĐŽŽŬĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŽŽĚ ǁĂƌŵŝŶŐ

املقايل العميقة الكهرابئية؛ مدفئات الصحون احملمولة أو
املوضوعة على أسطح املناضد؛ طناجر الضغط؛ الشواايت ƵŶŝƚƐ͖ƉŽƚǁĂƌŵĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĚĞĞƉĨƌǇĞƌƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞŽƌ
الدوارة احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ أسياخ ͖ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ƉůĂƚĞ ǁĂƌŵĞƌƐ͖ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽŽŬĞƌƐ

الشوي؛ حممصات اخلبز ؛ أفران التحميص؛ األابريق؛ اآلالت

الكهرابئية إلعداد املشروابت الساخنة؛ اآلالت الكهرابئية

الستخراج رغوة احلليب؛ آالت إعداد الشاي؛ حمضرات القهوة؛
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

وجتهيزات جلميع البضائع املذكورة اليت مل تدرج يف الفئات
األخرى .

أبسم  :ويرلبول بروبريتيز ،إنك.
العنوونا  055 :رينايسووا د ارايووويت ووني 151ت وووا

جنزييت ميشيغا 58590ت الناليات المتحدة األمريكية.
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͖ƉŽƌƚĂďůĞ Žƌ ĐŽƵŶƚĞƌƚŽƉ ƌŽƚŝƐƐĞƌŝĞƐ͖ ƌŽĂƐƚŝŶŐ ƐƉŝƚƐ
ƚŽĂƐƚĞƌƐ͖ ƚŽĂƐƚĞƌ ŽǀĞŶƐ͖ ŬĞƚƚůĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŚŽƚ
͖ďĞǀĞƌĂŐĞ ŵĂŬŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŵŝůŬ ĨƌŽƚŚĞƌƐ
͖ƚĞĂ ŵĂŬĞƌƐ͖ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂŬĞƌƐ͖ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽŵĂŬĞƌƐ͖ƉĂƐƚĂĐŽŽŬĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐǇŽŐŚƵƌƚ
͖ŵĂŬĞƌƐ͖ ƐŽƌďĞƚ ŵĂŬĞƌƐ͖ ŝĐĞ ĐƌĞĂŵ ŵĂŬĞƌƐ
͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ ĐƌĞƉĞƐ͖ ĞŐŐ ĐŽŽŬĞƌƐ
ƐĂŶĚǁŝĐŚ ŵĂŬĞƌƐ͖ ƉŝǌǌĂ ŵĂŬĞƌƐ͕ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ
ĚƌǇŝŶŐ ƚŚĞ ŚĂŝƌ͖ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ
Ăůů ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
͘ĐůĂƐƐĞƐ

In the name of: WHIRLPOOL
PROPERTIES, INC.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱϬϬZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞƌŝǀĞ͕^ƵŝƚĞ
͕ϭϬϭ͕^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ͕DŝĐŚŝŐĂŶϰϵϬϴϱ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









;9Ϳ
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Trade Mark No.: 31421
 13413: العالمة التجارية رقم
In the name of: WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.
. إنك، ويرلبول بروبريتيز: أبسم
In Class: 37
 13 : يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱϬϬZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞƌŝǀĞ͕^ƵŝƚĞϭϬϭ͕^ĂŝŶƚ
نالد ا ووو ا
  ين سووو:533
: التجار
العالمةالعنووونا
Trade
Mark No.: 31418
30109
ية
Date: 30/04/2017
 1333/رقم
34
/213: الصنف
: التاريخ
In
Class:
7

:ŽƐĞƉŚ͕DŝĐŚŝŐĂŶϰϵϬϴϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ا سووووووو ن جنييووووووو ا131 يف سوووووووني
Date:
30/04/2017
 7102 /،كيب
11/تر
31
: التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ĂƐƐĞŵďůǇ͕ƌĞƉĂŝƌĂŶĚ  تصليح وصيانة املعدات واألجهزة،والتجميع
: اجل
من


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ŽĨŽŵĞƐƚŝĐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ ĂŶĚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ

ا النال و ت المتحوودة12325

م شو ه

 اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو: من اجل
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
حتضري الطعام والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ
ŬŝƚĐŚĞŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌĐŚŽƉƉŝŶŐ͕ŐƌĂƚŝŶŐ͕
ĐůŽƚŚĞƐ ǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ĐůŽƚŚĞƐ ĚƌǇŝŶŐ
ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ͕ƌĂƐƉŝŶŐ͕ŵŝůůŝŶŐ͕ƉƌĞƐƐŝŶŐ͕ĐƌƵƐŚŝŶŐ͕
، البشر، التمزيق، الطحن، البشر،الكهرابئية للفرم
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚŝƐŚǁĂƐŚĞƌƐ͕ĨŽŽĚǁĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĞƌƐ͕ĨŽŽĚ
ĐƵƚƚŝŶŐ͕ƐůŝĐŝŶŐ͕ŬŶĞĂĚŝŶŐ͕ĞŵƵůƐŝĨǇŝŶŐ͕ůŝƋƵĞĨǇŝŶŐ͕ďĞĂƚŝŶŐ͕
:
، التقطيع إىل شرائح،  ق، اجلرش، العصر،الطحن
ďůĞŶĚŝŶŐ͕ŵŝǆŝŶŐŽƌƉĞĞůŝŶŐĨŽŽĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŬŝƚĐŚĞŶ
ǁĂƐƚĞ ĂŶĚ ƚƌĂƐŚ ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐ͕ ŵŽƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĞĂƚĞƌƐ͖ŵŝǆĞƌƐ͖ďůĞŶĚĞƌƐ͖ƐŵŽŽƚŚŝĞŵĂŬĞƌƐ͖
 مزج أو، اخللط، اخلفق، اإلسالة، االستحالب،العجن
ĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐ͖ũƵŝĐĞĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐ ŵŽƚŽƌƐ ;ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͕
ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞƐ͖ĐŚŽƉƉĞƌƐ͖ŵŝŶĐĞƌƐ͖ĨŽŽĚƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
 مبا يف ذلك آالت املطبخ الكهرابئية؛،تقشري األطعمة
ƐůŝĐĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƉĞĞůĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŬŶŝǀĞ
ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ ĨŽƌ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂŝƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŬŶŝĨĞͲ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͕
املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صانعات العصائر؛
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƵŶŝǀĞƌƐĂůĐƵƚƚĞƌƐ͖ƵŶŝǀĞƌƐĂů
ƐŚĂƌƉĞŶĞƌƐ͖ƉĂƐƚĂŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽĨĨĞĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĐŽĨĨĞĞŵŝůůƐ͖
معاصر الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه
ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ĚƌŝǀĞŶ ƉƵŵƉƐ͖ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕
ƐƉŝĐĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĐĂŶͲŽƉĞŶĞƌƐ͖ƐĞǁŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
واخلضار؛ الطاردات املركزية؛ القطاعات؛ املفارم؛
ŬŶŝƚƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐůŽƚŚĞƐǁĂƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĚŝƐŚǁĂƐŚŝŶŐ
ĂƐƐĞŵďůǇ͕ ƌĞƉĂŝƌ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ŽĨ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽŽĚǁĂƐƚĞĂŶĚƌƵďďŝƐŚ
حمضرات األطعمة؛ القطاعات الكهرابئية؛ القشارات
ĂŶĚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ͕ ĐŽŽŬŝŶŐ͕ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕
ĐŽŵƉĂĐƚŽƌƐ͖ĚŝƐƉŽƐĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĞƌƐ͖ďĞůƚƐĨŽƌ
In the name of: WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.
،بروبريتيز
: السكا
أبسم
ĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƐƐƵƌĞǁĂƐŚŝŶŐ
 آالت شحي.إنك
ابئية؛
ويرلبولالكهر
كني
الكهرابئية؛
ĨƌĞĞǌŝŶŐ͕ ĚƌǇŝŶŐ͕ Ăŝƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͕ Ăŝƌ ƉƵƌŝĨǇŝŶŐ͕
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌǁĂƐŚŝŶŐĨŽŽĚ͖ŝƌŽŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
 السكاكني
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱϬϬZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞƌŝǀĞ͕^ƵŝƚĞϭϬϭ͕^ĂŝŶƚ
ا
وو
و
ا
د
نال
وو
و
س
ين
533
:
ا
ن
وو
و
العن
متعددة
القطاعات
ابئية؛
الكهر
ĞůĞĐƚƌŝĐǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐĂŶĚǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇ͘
:ŽƐĞƉŚ͕DŝĐŚŝŐĂŶϰϵϬϴϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ االستخدامات؛
ĚŝƐĐƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĞůĞĐƚƌŝĐĨůŽŽƌƉŽůŝƐŚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐƐƚĞĂŵ
الشحي
االستخدامات؛
متعددة جنييووووووو ا
ا سووووووو ن131
آالتووووووني
سو
ĐůĞĂŶĞƌƐ͖ŵŽƚŽƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŵŽƚŽƌƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚ
القهوة؛وودةمطاحن
القهوة؛
آالت الباستا؛
ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐĨŽƌƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĂŝƌ
مطحنةال و ت المتح
ا الن12325
مطاحنشو ه
م
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇĚƌŝǀĞŶƉƵŵƉƐ͖ĐŽŶĚĞŶƐŝŶŐ
الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛.العلبو
البهارات؛ فتاحات األمريك
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĂůůƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͘
آالت حياكة؛ ذساالت املالبس الكهرابئية؛ االت





 غساالت، وآالت جتفيف املالبس،آلالت غسيل املالبس

، الطبخ، إصالح وصيانة املعدات واألجهزة للتدفئة،والتجميع
 التهوية، تنقية اهلواء، تكييف اهلواء، التجفيف، التجميد،التربيد

In the name of: WHIRLPOOL ; 01
PROPERTIES, INC.
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ϱϬϬZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞƌŝǀĞ͕^ƵŝƚĞ
ϭϬϭ͕^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ͕DŝĐŚŝŐĂŶϰϵϬϴϱ͕

hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


 .وموارد املياه

Ϳ

. إنك، ويرلبول بروبريتيز: أبسم

- وونيالفكرية
وويتللملكية
كاهم
رينايسوواسااب
:  التبليغ055
 عنوان: العنوونا
ت وووا151
وشررايو
دا
ذسل األطباق؛ الضاذطات وتتضمن ضاذطات بقااي

)ذساالت الضغط(؛ آالت ذسيل األطعمة؛
ب. االت ص
- الفكرية
 سااب وشركاهم للملكية: عنوان التبليغ

; 01147
Ϳ




 البرية1127 ب. ص
النفاايت؛ قشط للناقالت؛ آالت التنظيف الكهرابئية

سحق
وتتضمن
ميشيغاآالت
جنزييتاايت؛
الطعام والنف
.األمريكية
المتحدة
السحقالناليات
ت58590





.األمريك و

 ضاغطات، أجهزة التخلص من فضالت الطعام،الصحون
-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 احملركات وتتضمن احملركات،القمامات وفضالت الطعام
 البرية1127 ب. ص
 الضاغطات للثالجات،(الكهرابئية )ابستثناء للمركبات الربية
، واملضخات العاملة ابلكهرابء؛ تركيب،ومكيفات اهلواء

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ 








املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات
الكوي؛
ابئية؛البرية
4431
أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات
الكهر
ابلبخار

التنظيف

أجهزة



الكهرابئية؛

األرضيات








Trade Mark No.: 31422
In Class: 32

 30177 : العالمة التجارية رقم
 37 : يف الصنف


Date: 30/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
Trade Mark No.: 31422
ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘ĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ
In Class: 32
Date: 30/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
In the name
of: PepsiCo, Inc.
ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘ĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ





 7102/11/31 : التاريخ

 املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت: من اجل

30177 : مشروابتية رقم
العالمة التجار،ذري الكحولية
مستخلصة  من الفواكه


 37 : يف الصنف
ومستحضرات اخرى لتحضري
 أشربة، وعصائر الفواكه
 7102/11/31 : التاريخ
 .املشروابت
 املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت: من اجل

.ذريإنك،بيبسيكو
 مشروابت مستخلصة من الفواكه،الكحولية

: أبسم

ومستحضرات اخرى لتحضري
ندالفواكه،وعصائر
ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕
 أشجربةوو ييد،سوون
533 : العن ونا
 .املشروابت
E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h͘^͘͘
ا13555 ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و
In the name of: PepsiCo, Inc.

. إنك، بيبسيكو: أبسم
األمريك و
ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕ ند سوون ج وو ييد، 533
: النال ت المتحدةالعن ونا

من اجل  :املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت
ذري الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه
2017/11/7
العرشون
واالبيض
اللون االخضر
العالمة
العددتشتمل
اخرى لتحضري
ومستحضرات
علىأشربة
الفواكه ،
وعصائر

املشروابت .

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘ĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

 106


In the name of: PepsiCo, Inc.

بيبسيكو ،إنك.
أبسم :




العن ونا ، 533 :ند سوون ج وو ييد ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
Ϳ ; 00
ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 13555ا
النال ت المتحدة األمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -



تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض
 1127البرية


ص .ب
تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض












; 00148
Ϳ



Ϳ ; 00









Trade Mark No.: 31423
In Class: 32

العالمة التجارية رقم  30173 :
يف الصنف  37 :
التاريخ  7102/11/31 :

Date: 30/04/2017






املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت
من اجل :


30173

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ذري الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه

يف الصنف  37 :

ومستحضرات اخرى لتحضري
وعصائر الفواكه  ،أشربة
التاريخ  7102/11/31 :
املشروابت .من اجل  :املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
Trade Mark No.: 31423

ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘ĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ
In Class: 32

Date: 30/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه
ذري
In the name
of: PepsiCo, Inc.
بيبسيكو ،إنك.
أبسم :
ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘ĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

30173بة ومستحضرات اخرى لتحضري
الفواكه ،
وعصائر
Trade Mark No.: 31423
رقم
التجار:ية
العالمة
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
سوونأشر ج وو ييد
، : 533ند
العن ونا

.
املشروابت
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
In Class: 32
 37
الصنف :
الا ن نيوووووووون و 13555ا
ووووووون ج
يف ا ي و

In the name of: PepsiCo, Inc.

أبسم  :بيبسيكو ،إنك.

Date: 30/04/2017
األمريك
المتحدة
التاريخن:ال ت
ال
7102
/11/31
533و،ند سوون ج وو ييد ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
العن ونا :
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
13555ارية -
للملكية منالفك
التبليغ
عنوان
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
كاهميةنيوووووووون و
وشرالا
املعدنية ج
ساابووووووون
املياه :ا ي و
املشروابت
وذريها
والغا نز
اجل :
من

البريةت المتحدة األمريك و
ص
مستخلصة من الفواكه
 1127النالمشروابت
ذري .بالكحولية،

ومستحضرات اخرى لتحضري
الفواكه ،.بأشربة
وعصائر
 1127البرية
ص
العالمة على اللون االخضر واالبيض
تشتمل
املشروابت .

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض
أبسم  :بيبسيكو ،إنك.

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ

ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘ĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
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 of: PepsiCo, Inc.
In the name


͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
العن ونا  ، 533 :ند سوون ج وو ييد


͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 13555ا





النال ت المتحدة األمريك و



عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
البرية 30171
1127رقم  :
العالمةبالتجارية
ص.
يف الصنف  37 :

االخضر واالبيض
على اللون
 7102
العالمة/ 11
تشتمل/31 :
التاريخ
العالمة التجارية رقم  30171 :
من اجل  :املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت


يف الصنف  37 :

 7102/11/31
ذري الكحولية ،التاريخ :
مستخلصة من الفواكه
مشروابت


من اجل  :املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت

; ;07
ͿͿ 07



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 31424

In Class: 32
 30/04/2017
Date:

Trade Mark No.: 31424


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
Class: 32

 ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
Date: 30/04/2017

͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ







Trade Mark No.: 31424
107

 30171
التجارية رقم  :
العالمة
2017/11/7
العرشون
العدد
يف الصنف  37 :

In Class: 32

Date: 30/04/2017

التاريخ  7102/11/31 :

من اجل  :املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت
ذري الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه
وعصائر الفواكه  ،أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري
املشروابت .

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

In the name of: PepsiCo, Inc.

أبسم  :بيبسيكو ،إنك.

العن ونا ، 533 :ند سوون ج وو ييد ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 13555ا
النال ت المتحدة األمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  1127البرية

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر واالسود





واالبيض
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Ϳ ; 0











العالمة التجارية رقم  30179 :
رقم  30179 :
التجارية
يفالعالمة
 31
الصنف :
31/31
الصنف :
يف
 7102/11
التاريخ :

Trade Mark No.: 31425
Trade
Mark
In Class:
34 No.: 31425
In
Class:
34
Date:
30/04/2017

التبليغ: -فلس،
عنوانجرس
جوالر 1955505052.
عنوان التبليغ  :جوال 1955505052



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



Date:
30/04/2017
 7102
اجل/31: :
التاريخ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
 DŽůĂƐƐĞƐĂŶĚdŽďĂĐĐŽ
/11والتبغ 
املعسل
من
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DŽůĂƐƐĞƐĂŶĚdŽďĂĐĐŽ

املعسل والتبغ
من
In the name of:
Sharekat Alsendebad
السندابد اليهيب Althahabi Letejarat
اجل :شركة
أبسم :
Atebgh
Walmosel
السندابدخ ماليهيب In the name of: Sharekat Alsendebad Althahabi Letejarat
شركة
أبسم
واملعسل م
لتجارة :التبغ
Atebgh Walmosel
لحا خ
واملعسل م
لتجارة
Ͳ͘͘ĚĚƌĞƐƐ͗Ăŝƚ>ĂŚĞŵͲďĂŝƚ^ĂŚŽƵƌͲ^ŚĂƌĞĂz͘D
 يم سو ن -التبغ  :ي
العننا
YƵƌďDĂƐũĞĚ,ĂƌĂƐĂŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
Ͳ͘͘ĚĚƌĞƐƐ͗Ăŝƚ>ĂŚĞŵͲďĂŝƚ^ĂŚŽƵƌͲ^ŚĂƌĞĂz͘D
مسو د-
رب ن
ااي ا سلحا ا -ي -سو
العننا ي :
ع
YƵƌďDĂƐũĞĚ,ĂƌĂƐĂŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
س  .ا  -رب مسو د
اا اجرس ي
ع
فلس ،ر






Trade Mark No.: 31426
In Class: 9

; 03 Ϳ

 30176 : العالمة التجارية رقم
 العدد
5 : يف الصنف
2017/11/7 العرشون

108
Trade Mark No.: 31426

 30176 : العالمة التجارية رقم
 7102
/11يف/31 :
5 : الصنف

Date: 30/04/2017
In Class: 9

التاريخ

151
Date: 30/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
7102/11//31
: التاريخ
 معدات، شواحن/اكسسوارات
خلوية
 أجهزه: من اجل
ͬŵŽďŝůĞ͕^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ  معدات، شواحن/ اكسسوارات/ أجهزه خلوية: اهلاتف اخللويمن اجل
ͬŵŽďŝůĞ͕^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů
 اهلاتف اخللوي
In the name of: amro osama zaki kalbouneh
 عمرو اسامه زكي كلبونه: أبسم
In the name of: amro osama zaki kalbouneh

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϲ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϲ
Trade Mark No.: 31426



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů
In͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϲ
Class: 9

͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϲ
Date: 30/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ͬŵŽďŝůĞ͕^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů








In the name of: amro osama zaki kalbouneh

 عمرو اسامه زكي كلبونه: أبسم
تلفوون
نووالوودي-: يلال
االووديا ا تلفوون- يلالا
 نووالعنوونا: العنوونا
3522563326
3522563326
 30176
 : رقم: التبليغية
العالمة التجار
تلفونتلفون
، الدوار
انبلس
،  الدوار-  انبلس:عنوان التبليغعنوان
 5 : يف الصنف
1955261196
 7102/11/31 :1955261196
التاريخ

 معدات، شواحن/ اكسسوارات/ أجهزه خلوية: من اجل
 اهلاتف اخللوي


ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϲ

; 01 Ϳ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů
͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϲ

; 01 Ϳ








عمرو اسامه زكي كلبونه
: أبسم


 الووديا ا تلفوون-  نوو يلال: العنوونا
3522563326



 تلفون،  الدوار-  انبلس: عنوان التبليغ
1955261196
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; 01 Ϳ






Trade Mark No.: 31427
In Class: 9
Date: 30/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ͬŵŽďŝůĞ͕^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů

Trade Mark No.: 31427
In the name of: amro osama zaki kalbouneh
In Class: 9
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϵ

Date: 30/04/2017

 30172 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

 7102/11/31 : التاريخ
 معدات، شواحن/ اكسسوارات/ أجهزه خلوية: من اجل




ا تلفوون





 اهلاتف اخللوي
 30172
 : العالمة التجارية رقم
 عمرو اسامه زكي كلبونه: أبسم
 5 : يف الصنف
 الووديا-  نوو يلال: العنوونا


3522563322
 7102/11/ 31

: التاريخ

Trade
Mark No.: 31427
العالمة التجار
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů
 تلفون،  الدوار30172
-  انبلس: رقم: التبليغية
عنوان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
معدات
،
شواحن
/
اكسسوارات
/خلوية
أجهزه
In͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϵ
Class: 9

5
:
الصنف
 يف: من اجل
1955261195

ͬŵŽďŝůĞ͕^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů

Date: 30/04/2017
 7102/11/31 : التاريخ
 اهلاتف اخللوي

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ  معدات، شواحن/ اكسسوارات/ أجهزه خلوية: من اجل
In the name
of: amro
osama zaki kalbouneh
 عمرو اسامه زكي كلبونه: أبسم
ͬŵŽďŝůĞ͕^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϵ
In the name of: amro osama zaki kalbouneh
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϲϬϬϴϵ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲĂůĚǁĂƌͲƚĞů

 اهلاتف اخللوي
 الووديا ا تلفوون-  نوو يلال: العنوونا
 عمرو اسامه زكي كلبونه: أبسم
3522563322

 الووديا ا تلفوون-  نوو يلال: العنوونا

 تلفون،  الدوار-  انبلس: عنوان التبليغ
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; 09 153
Ϳ







Trade Mark No.: 31428
In Class: 41

العالمة التجارية رقم  30179 :
يف الصنف  10 :

Date: 30/04/2017

التاريخ  7102/11/31 :



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗d,E/>EsKd/KE>EdZ
من اجل  :خدمات دبلومات ودورات تقنية ومهنية 

In the name of: HUSSEIN ZUHEIR HUSSEIN
أبسم  :حسني زهري حسني
Trade Mark No.: 31428

30179

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ALSULEIPI
الصلييب
In Class: 41
يف الصنف  10 :
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
العننا  :الخل د ر س ة يورج العوز
Date: 30/04/2017
التاريخ  7102/11/31 :
3562202266

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
d,E/>EsKd/KE>EdZ

ومهنيةالعز
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>:><,>/
تقنية برج
ودوراتسارة
دبلومات عني
خدمات اخلليل
اجل :التبليغ :
عنوان
In the name of: HUSSEIN ZUHEIR HUSSEIN
 1969537766زهري حسني
أبسم  :حسني

ALSULEIPI

الصلييب
العننا  :الخل
 3562202266


>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

154

د ر س ة يورج العوز

عنوان التبليغ  :اخلليل عني سارة برج العز

1969537766
 



>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/




العالمة التجارية رقم  30175 :
يف الصنف  39 :




Ϳ ; 06

 Mark No.: 31429
Trade

In Class: 35



Date: 30/04/2017

التاريخ  7102/11/31 :

العالمة التجارية رقم  30175 :
يف الصنف  39 :



Trade Mark No.: 31429
In Class: 35



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

الدعاية  واالعالن وادارة وتوجيه
اجل: :
من
خدمات7102
/11 /31
التاريخ
Ϳ ; 06
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
أبسم  :شركة ان اوت للخدمات In the name of: Sharekat In Out Lelkhadamat Allogestiya
Adiya Ama
اللوجستية عادية عامة

͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Date: 30/04/2017



ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
In the name of: Sharekat In Out Lelkhadamat Allogestiya
أبسم  :شركة ان اوت للخدمات
Adiya Ama
اللوجستية عادية عامة
 :الخل

العننا

د ر س ة يرج يلن

عنوان التبليغ  :اخلليل عني سارة برج زلوم
 العننا  :الخل د ر س ة يرج يلن
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

عنوان التبليغ  :اخلليل عني سارة برج زلوم

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



ĚĚƌĞƐƐ͗ůŬŚĂůĞůŝŶ^ĂƌĂƵƌũĂůůŽƵŵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůŬŚĂůĞůŝŶ^ĂƌĂƵƌũ
 ĂůůŽƵŵ

:

ĚĚƌĞƐƐ͗ůŬŚĂůĞůŝŶ^ĂƌĂƵƌũĂůůŽƵŵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ůŬŚĂůĞůŝŶ^ĂƌĂƵƌũ
 ĂůůŽƵŵ




Ϳ ; 0





ĂůůŽƵŵ


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

العالمة التجارية رقم  30131 :
يف الصنف  9 :
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
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مبعزل عن العالمة
 7102
/19/17
التاريخ :


من اجل  :اللزقات وخصوصا اللزقات الطبية واللزقات
احلرارية ومواد التضميد واملراهم لتخفيف االم الروماتزم

واالم العضالت .
أبسم  :بريسدورف أي جي

Date: 02/05/2017


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕WůĂƐƚĞƌƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŵĞĚŝĐĂƚĞĚƉůĂƐƚĞƌƐ

ŚĞĂƚƉůĂƐƚĞƌƐ͕ĚƌĞƐƐŝŶŐĂŶĚďĂŶĚĂŐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ
155
Ϳ ƚŽƌĞůŝĞǀĞƌŚĞƵŵĂƚŝƐŵĂŶĚŵƵƐĐůĞƉĂŝŶ͘ ; 0

In the name of: Beiersdorf AG
ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ

العنوووونا  :اين عووووتراس 12ا 23250
ج م ن غا الم ن

Trade
Mark No.: 31430
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
In Class: 5

30131
العالمة التجا
ورجا  شحادة ،حمامون،
رقمزيز :وفؤاد
التبليغر :ية ع
عنوان
رام هللا
9 ,:21
الصنف
يف
ص.ب






التاريخ  7102/19/17 :

من اجل  :اللزقات وخصوصا اللزقات الطبية واللزقات
احلرارية ومواد التضميد واملراهم لتخفيف االم الروماتزم

العضالت .
واالم

أبسم  :بريسدورف أي جي

العالمة التجارية رقم 30131 :
يف الصنف  9 :

ج م ن غا الم ن

Date: 02/05/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕WůĂƐƚĞƌƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŵĞĚŝĐĂƚĞĚƉůĂƐƚĞƌƐ

ŚĞĂƚƉůĂƐƚĞƌƐ͕ĚƌĞƐƐŝŶŐĂŶĚďĂŶĚĂŐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ

͘ƚŽƌĞůŝĞǀĞƌŚĞƵŵĂƚŝƐŵĂŶĚŵƵƐĐůĞƉĂŝŶ

Trade Mark No.: 31430
In Class: 5



Date: 02/05/2017



عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

واالم العضالت .
أبسم  :بريسدورف أي جي

ص.ب ,21رام هللا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WůĂƐƚĞƌƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŵĞĚŝĐĂƚĞĚƉůĂƐƚĞƌƐ

ŚĞĂƚƉůĂƐƚĞƌƐ͕ĚƌĞƐƐŝŶŐĂŶĚďĂŶĚĂŐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ
͘ƚŽƌĞůŝĞǀĞƌŚĞƵŵĂƚŝƐŵĂŶĚŵƵƐĐůĞƉĂŝŶ

In the name of: Beiersdorf AG



ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ

اس 12ا 23250
 :اين عووووتر

ج م ن غا الم ن

:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،








Ϳ;7







العالمة التجارية رقم  30130 :




العالمة التجارية رقم 30130 :

يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/19/17 :

Trade Mark No.: 31431



Trade Mark No.: 31431



In Class: 5
Date: 02/05/2017

In Class: 5
Date: 02/05/2017





͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

من اجل

:

املستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: Johnson & Johnson

أبسم  :جونسون اند جونسون

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون





يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

30130
العالمة التجا
ورجا  شحادة ،حمامون،
رقمزيز  :وفؤاد
التبليغرية :ع
عنوان
9 ,:21
الصنف
رام هللا
يفص.ب
التاريخ  7102/19/17 :

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .







Ϳ ; 7



يف الصنف  9 :
التاريخ 7102 /19 /17 :
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



ص.ب ,21رام هللا






ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ
Ϳ;7

من اجل  :اللزقات وخصوصا اللزقات الطبية واللزقات
احلرارية ومواد التضميد واملراهم لتخفيف االم الروماتزم

العنوووونا



In the name of: Beiersdorf AG

العنوووونا  :اين عووووتراس 12ا 23250

التاريخ 7102 /19 /17 :



Trade Mark No.: 31430
In Class:
5


Trade
Mark No.: 31431
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
In Class: 5

Date: 02/05/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ




العدد العرشون 2017/11/7

In the name of: Johnson & Johnson

أبسم  :جونسون اند جونسون

 :عوريو مور ن نج رسو

العننا

جننسووون

انووود جننسووون

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

النال

111

ت المتحدة االمريك و

ا 32200ا

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

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ









Ϳ ; 3






العالمة التجارية رقم  30137 :
يف الصنف  9 :




العالمة التجارية رقم 30137 :
يف الصنف  9 :



Trade Mark No.: 31432
In Class: 5



التاريخ  7102/19/17 :
التاريخ 7102 /19 /17 :



 :عوريو مور ن نج رسو
انووود جننسووون

النال

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
أبسم  :جونسون اند جونسون
العننا

Date: 02/05/2017

Date: 02/05/2017

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون
جننسووون

Trade Mark No.: 31432
In Class: 5

ا 32200ا

ت المتحدة االمريك و

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا


العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي



͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ

͘͘^͘h




جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون



ير 
انزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

Ϳ;1

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ص.ب ,21رام هللا
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Ϳ ; 1








العالمة التجارية رقم  30133 :



Trade Mark No.: 31433

In Class:
5
Trade
Mark
No.: 31433

الصنف :
التجار9ية رقم  30133 :
يفالعالمة
التاريخ 7102 /19 /17 :

Date: 02/05/2017



يف الصنف  9 :
7102ن نج رسو
يو مور
عور/
العننا19/:17
التاريخ :

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون
جننسووون

انووود جننسووون

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

In
Class: 5
In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
Date:
02/05/2017
͘,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Johnson
& Johnson

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200
ير
البشريةا .
الصيدلية
اجل  :املستحضرات
من
النال ت المتحدة االمريك و
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
جونسونهللااند جونسون
أبسم :
ص.ب ,21رام

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي


:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
͘͘^͘h
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
:







النال ت المتحدة االمريك و

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا



Ϳ ; 9

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العدد العرشون 2017/11/7
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العالمة التجارية رقم  30131 :
يف الصنف  9 :




العالمة التجارية رقم 30131 :
يف الصنف  9 :
التاريخ 7102 /19 /17 :







التاريخ  7102/19/17 :

 :عوريو مور ن نج رسو
انووود جننسووون

النال

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
أبسم  :جونسون اند جونسون
العننا

Date: 02/05/2017

Date: 02/05/2017

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون
جننسووون

Trade Mark No.: 31434
In Class: 5

Trade Mark No.: 31434
In Class: 5

ا 32200ا

ت المتحدة االمريك و

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا



العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي





النال ت المتحدة االمريك و

التاريخ 7102 /19 /17 :

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h
Ϳ ; 6






العالمة التجارية رقم 30131 :

يف الصنف 9 :



Trade Mark No.: 31434
In Class : 5



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون
:

ا
العنن

جننسووون

عوريو
انووود

ص.ب ,21رام هللا

انزييووووكا
ير



ال
الن

عنوان



ص.ب

ت

جننسووون

ن وووون

المتحدة

التبليغ

:

عزيز

,21رام هللا

ج رسو
ن ن

اا
بوووح ي

ج رسووووو

ا

ن ووون

Ϳ;6

حمامون،

160









Trade Mark No.: 31435






















العالمة التجارية رقم 30139 :

Ϳ;6



العالمة التجارية رقم  13413:

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من 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

ج و ووو

اوووي او ونووو

ج و ووووو

اوووووو

ناو يووو ،ونووو جننسووود 33900

ال اليات المتح ة االونيكنن

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب

,24رام هللا


/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ,ƵŵĂŶ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ
ǀŝƌĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĂƵƚŽͲŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĞŶƚƌĂů ŶĞƌǀŽƵƐ
͕ƐǇƐƚĞŵ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ƉĂŝŶ͕ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂů
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŽŶĐŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ





أبسم  :جونسون اند جونسون

30139
العالمة التجارية رقم  :
العنووووو ا  :شووووون ن وووووو ،ون جننسووووود

Trade Mark No.: 31435
Date: 02/05/2017

التاريخ  0232/23/20 :

وامراض العيون وامراض اجلهاز التنفسي .

Trade Mark No.: 31435

In Class: 5

يف الصنف  3 :



:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




Ϳ ; 6





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johns on & Johnson



ورجا

العالمة التجارية رقم 30139 :


ي

شحادة،



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

32200ا

االمريك و

وفؤاد

ا





Date: 02/05/2017



عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
مور

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

In the name of: Johnson & Johnson
Trade
Mark No.: 31435
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
KŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁ
͘͘^͘ƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯh
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
 :عوريو مور ن نج رسو ا ي
العننا
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
اا ن
بوووح ي
انووود جننسووون
جننسووون
ووونجهاز املناعة
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج
͘͘^͘h
انزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
ير
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
النال ت المتحدة االمريك و
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
حمامون،
شحادة،
القلب ورجا
يز وفؤاد
التبليغ  :عز
عنوان
وأمراض
الدموية
واالوعية
وامراض
وااللتهاابت
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ص.ب ,21رام هللا
2017/11/7
العدد العرشون
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
113

اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية
͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ


Ϳ;2

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض


العيون وامراض اجلهاز التنفسي .
أبسم  :جونسون اند جونسون







العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

العالمة التجارية رقم 30136 :



161

Ϳ ; 2

In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Trade
Mark No.: 31436
͘͘^͘h
In Class: 5
In Class: 5
Date: 02/05/2017

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
يف ير
الصنف 3 :
من اجل



Trade Mark No.: 31436

يف الصنف 9 :
رقم :
العالمة
13416وووحياا ن ووون
7102وون  ب
جننسو
التجارية انووود
جننسووون
التاريخ /19 /17 :
:







املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ

االمريك و
التاريخن:ال ت
ال
المتحدة0232
/23/20

البشرية حمامون،
الصيدليةشحادة،
وفؤاد ورجا
التبليغ  :عز
عنوان
للوقاية من وعالج
املستحضيزرات
اجل :
من
هللا
رام
,
21
ب
.
ص
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 
العيون وامراض اجلهاز التنفسي .

العنووووو ا  :شووووون ن وووووو ،ون جننسووووود

ج و ووو

ج و ووووو

ال اليات المتح ة االونيكنن

اجلهاز

العصيب

ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ

ǀŝƌĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĂƵƚŽͲŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĞŶƚƌĂů ŶĞƌǀŽƵƐ
ƐǇƐƚĞŵ
͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ƉĂŝŶ͕ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂů
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚ

͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŽŶĐŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ

اوووووو

Ϳ;9
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
KŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁ
͘͘^͘ƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯh

ناو يووو ،ونووو جننسووود 33900

املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
ي
كز
املر

Date: 02/05/2017
:
/ŶĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ,ƵŵĂŶ

In the name of: Johnson & Johnson

أبسم  :جونسون اند جونسون
اوووي او ونووو

واالالم

واالمراض

اجللدية

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض االورام وامراض

ŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂůŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞ ƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞ Ɛ
ŝŶĨĞ ĐƚŝŽƵƐͲƌĞ ůĂƚĞ ĚĚŝƐĞĂƐĞ Ɛ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͘ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب

العيون وامراض اجلهاز التنفسي.
أبسم  :جونسون اند جونسون

,24رام هللا


:

ا
العنن

عوريو

جننسووون

انزييووووكا
ير

ال
الن

عنوان

مور



ج رسو
ن ن

انووود جننسووون

ن وووون ج رسووووو

اا
بوووح ي
ا

التبليغ

:

عزيز

ص.ب ,21رام هللا


ي
ن ووون

شحادة،

ورجا

:

حمامون،





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


162





In the name of: Johns on & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

32200ا

ت المتحدة االمريك و

وفؤاد

ا

:













Ϳ ; 9














Trade Mark No.: 31437

العالمة التجارية رقم  30132 :

العالمة التجارية رقم 30132 :

يف الصنف 9 :

Trade Mark No.: 31437



In Class : 5




التاريخ 7102 /19 /17 :
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.

يف الصنف  9 :

Date: 02/05/2017

In Class: 5



͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

 7102/19/17
التاريخ :

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .

Date: 02/05/2017

أبسم  :جونسون اند جونسون

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





العدد العرشون 2017/11/7

114





163

Ϳ ; 01







Trade Mark No.: 31439

العالمة التجارية رقم  30135 :

In Class: 32
Date: 02/05/2017

يف الصنف  37 :
التاريخ  7102/19/17 :





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ

من اجل  :البرية (شراب الشعري) و املياه املعدنية و

ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
Trade Mark No.: 31439
الكحولية،
ذري
املشروابت
من
ذريها
الغازية و

30135

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐΖ
In Class: 32

37
:
الصنف
يف
مشروابت مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه،
Date: 02/05/2017

التاريخ  7102/19/17 :

شراب و مستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
من اجل  :البرية (شراب الشعري) و املياه املعدنية و /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
In the ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
name of: Gulf Union Foods Company.
أبسم  :شركة احتاد اخلليج
الغازية و ذريها من املشروابت ذري الكحولية،

ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐΖ

لألذيية مشروابت مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه،
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯΖĚůŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂ͕^ƚƌĞĞƚEŽ͘ϮϬϭ͕W͘K͘Žǆ
لعملو -
السعند
المملكو العر
العننا :
املشروابت 
مستحضرات وأخرى
شراب و

ϯϲϱ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϯϴϯͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
In the name of: Gulf Union Foods Company.

اخلليجلثوووا
احتادد و الث
المدينوشرووكةالصوون
الريو أبسما :

لألذيية 231ص.ب  056الري
ا
ع
العننا  :المملكو العر و السعند و ĚĚƌĞƐƐ͗ϯΖĚůŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂ͕^ƚƌĞĞƚEŽ͘ϮϬϭ͕W͘K͘Žǆ -
11
ϯϲϱ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϯϴϯͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
انبلس،و الث لثو
اسوو-الصوون د
المدينو
عمارةوواجالرياي
عنوان التبليغ :الريوشركةا فر
ب.ع 269ا  231ص.ب  056الري
11

سنرت ،ص.

عنوان التبليغ  :شركة فراس -انبلس ،عمارة جالرياي
سنرت ،ص .ب269 .












التاريخ 7102 /19 /17 :





التاريخ  7102/19/17 :
:

جننسووون

عوريو

مور ن نج رسو

انووود جننسووون

عنوان

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي
ا

32200ا

ت المتحدة االمريك و

التبليغ :

عزيز

ص.ب ,21رام هللا


شحادة،

ورجا

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و

Ϳ ; 00

ص.ب ,21رام هللا


Trade Mark No.: 31440
In Class: 5
Date: 02/05/2017

Date: 02/05/2017

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ







ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
Ϳ ; 07
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h



عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
العالمة التجارية رقم 30110 :

Trade Mark No.: 31440
In Class: 5

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

حمامون،







͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
أبسم  :جونسون اند جونسون
انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

وفؤاد

Ϳ ; 00



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون

ال
الن







ا
العنن







العالمة التجارية رقم 30111 :

يف الصنف 9 :





164

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



العالمة التجارية رقم  30111 :

يف الصنف  9 :







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade Mark No.: 31441








العالمة التجارية رقم 30111 :

يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /19 /17 :

Trade Mark No.: 31440
In Class: 5



Date: 02/05/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون

يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/19/17 :
:

العننا

عوريو مور ن نج رسو

العدد العرشون 2017/11/7
جننسووون

انووود جننسووون

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

ال
الن

عنوان

التبليغ :

عزيز

ص.ب ,21رام هللا


In Class: 5

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

ا ي

ا 32200ا

ت المتحدة االمريك و

وفؤاد



اا ن ووون
بوووح ي

ورجا

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson

:

شحادة ،حمامون،















Ϳ ; 07







يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و



Trade Mark No.: 31441
:
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 5

Date:
02/05/2017

العالمة التجارية رقم  30110 :
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
يف الصنف  9 :
ص.ب ,21رام هللا
التاريخ  7102/19/17 :

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
العالمة التجارية رقم 30110 :

أبسم  :جونسون اند


العننا  :عوريو

Trade Mark No.: 31441



͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

In Class: 5
In
the name of:Date:
Johnson
02/05/2017& Johnson


يف الصنف  9 :
جونسون  7102/19/17
التاريخ :

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
مور ن نج رسو ا ي
In the name of: Johnson & Johnson
أبسم  :جونسون اند جونسون

:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
جننسو 
عوريو ن
وون انووود جننسووونالعننا بو:ووح ياا
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
ووننج رسو ا ي
مورو ن
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة

Ϳ ; 03

يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,21رام هللا


االمريكنالوت المتحدة االمريك و
ال

͘͘^͘h

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











166
Ϳ ; 03










Ϳ ; 03







العالمة التجارية رقم  30117 :
يف الصنف  35 :







العالمة التجارية رقم  30117 :
 7102
/19/17
الصنف  35 :
يف

:

النقل

الرحالت والسفر 

 7102
التاريخ :
السلع وتنظيم
والتغليف/17وخت/19زين
من اجل  :النقل والتغليف وختزين السلع وتنظيم
الرحالت والسفر 

أبسم  :شركة ترفل هاوس
للسياحة والسفر مسامهة


Trade Mark No.: 31442
In Class: 39

Trade Mark No.: 31442

Date: 02/05/2017
In Class: 39

Date: 02/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖WĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘ŐŽŽĚƐ͖ƚƌĂǀĞůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ
 dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖WĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
͘ŐŽŽĚƐ͖ƚƌĂǀĞůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ

In the name of: Sharket Travel House Lelsyaha W Alsafar
Mosahmeh Khsosyeh


خصوصية حمدودة


ͲĚĚƌĞƐƐ͗DĂŬƚď'ϬϮͲŵĂƌĞƚůĨĂƌͲ^ŚĂƌĞĂůǌŚƌĂ
 -30117دمووووو ة
مكتوووووب G02
العنووووونا
Trade
Mark No.: 31442
التجار :ية رقم  :
العالمة
ZĂŵĂůůĂŚ
 35الزجراء  -ا
عيف الف
In Class: 39
الصنف :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
الثالث  -عمارة عائدون -
الطابق
التاريخ :التبليغ
عنوان
Date:
02/05/2017
 7102
/19:/17
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖WĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
البريةوالتغليف وختزين السلع وتنظيم
القدس -النقل
شارع اجل :
من

͘ŐŽŽĚƐ͖ƚƌĂǀĞůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ
الرحالت والسفر 





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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




التاريخ :
من اجل



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
165
In the name of: Johnson & Johnson

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .

أبسم  :جونسون اند جونسون

115
Date: 02/05/2017



خصوصية حمدودة

ĚĚƌĞƐƐ͗DĂŬƚď'ϬϮͲŵĂƌĞƚůĨĂƌͲ^ŚĂƌĞĂůǌŚƌĂͲ
ZĂŵĂůůĂŚ

116

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:



Inthe name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI

ة

 دمووووو- G02  مكتوووووب:
ا

2017/11/7 العدد العرشون

167



تيجاريت انونيم شريكييت



ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
Trade
Mark No.: 31443
In Class: 3
Trade Mark No.: 31443
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 3
:
Date:
02/05/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚƐŽĂƉƐ͖
ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŶŽŶͲ
ŵĞĚŝĐĂƚĞĚŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͘

ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚƐŽĂƉƐ͖

ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŶŽŶͲ
 ŵĞĚŝĐĂƚĞĚŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͘

الف

 ال سي وايكيكي: أبسم
هيزميتلريى
ماجازاجيليك

; 01 Ϳ

Date: 02/05/2017

العنووووونا

 ع-

-  عمارة عائدون-  الطابق الثالث: عنوان التبليغ
 البرية- ع القدس
شار






- اء
جر
الز

 ا فرير م ج ل س ا جنل ي: العننا




- وووووو ح
 ب26:نوووووون
 جسو
30113
: سوووووورية ارقم
العالمةج دالتجا

 تري/3نل: ن،اس
يف الصنف







097.ساحور ص
التبليغ: التاريخ
عنوان
7102بيت
/19:/17
 7102 /19 /17 : التاريخ
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى
من اجل

ومواد تنظيف
مستحضرات
كي
يف ذسل و
تستعمل
أخرى
 األقمشة،املالبس
مستحضرات تبييض
: اجل
من
 عطور وزيوت، صابون ذري طيب،كشط
وصقل وجلي و
) ذسول ( لوشن، مستحضرات جتميل ذري طبية،عطرية
مستحضرات تنظيف
،تستعمل يف ذسل وكي املالبس
 . منظفات أسنان ذري طبية،للشعر ذري طبية

 عطور وزيوت، صابون ذري طيب،وصقل وجلي وكشط

) ذسول (لوشن،مستحضرات جتميل ذري طبية
،عطرية


30113 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف
:

 . منظفات أسنان ذري طبية،للشعر ذري طبية
 ال سي وايكيكي: أبسم
هيزميتلريى
ماجازاجيليك

; 09 Ϳ
In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI

تيجاريت انونيم شريكييت

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
ĚĚƌĞƐƐ͗DĂŬƚď'ϬϮͲŵĂƌĞƚůĨĂƌͲ^ŚĂƌĞĂůǌŚƌĂͲ

هاوس
كة
:
أبسم
مسامهةا جنل ي
ترفلم ج ل س
فرير
شر ا
: العننا
والسفر
للسياحة

In the name of: Sharket Travel House Lelsyaha W Alsafar
Mosahmeh Khsosyeh

خصوصية
-دمووووو ة
وووووو ح-جسوG02
 ب26مكتوووووب
:حمدودة نوووووون
 ا: سوووووو
جد
العنووووونا

ZĂŵĂůůĂŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


ا

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






Trade Mark No.: 31444
In Class: 18
Date: 02/05/2017

Trade Mark No.: 31443
In Class: 3

الف

168



; 01 Ϳ







 ع-

 تري/ ن نل،اس

097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ







- اء
جر
الز

-  عمارة عائدون-  الطابق الثالث: عنوان التبليغ
 البرية- ع القدس
شار






; 09 Ϳ



 30111 : التجارية رقم
العالمة

 09 : يف الصنف


Date: 02/05/2017





 7102/19/17 : التاريخ

30113 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف


7102 /19 /17 : التاريخ

مواد أخرى
األقمشة و
مستحضرات
من اجل
من
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞĂƚŚĞƌĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͖ĂŶŝŵĂů ،املدبوذة
اجللود
تبييضوتقليد
املدبوذة
 اجللود: اجل
 مستحضرات تنظيف،كي املالبس
تستعمل يف ذسل و
ƐŬŝŶƐĂŶĚŚŝĚĞƐ͖ůƵŐŐĂŐĞĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐďĂŐƐ͖ƵŵďƌĞůůĂƐĂŶĚ
 عطور وز، صابون ذري طيب،كشط
وصقل وجلي و
يوتية
السفر
،املدبوذة
اخلام أو
احليواانت
جلود
)شن
احلقائب ( لو
 ذسول،طبية
جتميل ذري
مستحضرات
،ية
عطر
ƉĂƌĂƐŽůƐ͖ǁĂůŬŝŶŐƐƚŝĐŬƐ͖ǁŚŝƉƐ͕ŚĂƌŶĞƐƐĂŶĚƐĂĚĚůĞƌǇ͖
 . منظفات أسنان ذري طبية،للشعر ذري طبية
ĐŽůůĂƌƐ͕ůĞĂƐŚĞƐĂŶĚĐůŽƚŚŝŶŐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͘
، املظالت والشماسي والعصي،واحلقائب احملمولة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

:

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚƐŽĂƉƐ͖
ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŶŽŶͲ
ŵĞĚŝĐĂƚĞĚŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͘

 االطواق والرسن،السياط وأطقم احليواانت والسروج

 واملالبس للحيواانت
 ال سي وايكيكي: أبسم
هيزميتلريى
ماجازاجيليك

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI


ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
Trade
Mark No.: 31444
In Class: 18
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
02/05/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞĂƚŚĞƌĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͖ĂŶŝŵĂů
ƐŬŝŶƐĂŶĚŚŝĚĞƐ͖ůƵŐŐĂŐĞĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐďĂŐƐ͖ƵŵďƌĞůůĂƐĂŶĚ

ƉĂƌĂƐŽůƐ͖ǁĂůŬŝŶŐƐƚŝĐŬƐ͖ǁŚŝƉƐ͕ŚĂƌŶĞƐƐĂŶĚƐĂĚĚůĞƌǇ͖


تيجاريت انونيم شريكييت

 ا فرير م ج ل س ا جنل ي: العننا




 جسو
30111
: سووووووريةا رقم
العالمة دالتجا
- وووووو ح
 ب26:نوووووون
ج

تري09
: الصنف
/ نل
ن،يف اس
097.ساحور ص
التبليغ: التاريخ
عنوان
7102بيت
/19:/17
، اجللود املدبوذة وتقليد اجللود املدبوذة: من اجل
 احلقائب السفرية،جلود احليواانت اخلام أو املدبوذة

خصوصية حمدودة

ĚĚƌĞƐƐ͗DĂŬƚď'ϬϮͲŵĂƌĞƚůĨĂƌͲ^ŚĂƌĞĂůǌŚƌĂͲ
ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

117






ة

 دمووووو- G02  مكتوووووب:
ا

- اء
جر
الز

العنووووونا

 ع-

الف

-  عمارة عائدون-  الطابق الثالث: عنوان التبليغ
 البرية- ع القدس
شار


; 71 Ϳ

2017/11/7 العدد العرشون






169

; 01 Ϳ



العالمة






Trade Mark No.: 31443
In Class: 3



Trade Mark No.: 31446
In Class: 35

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚƐŽĂƉƐ͖
ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŶŽŶͲ
ŵĞĚŝĐĂƚĞĚŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͘

Date: 02/05/2017
/Ŷ

ZĞƐƉĞĐƚ

ŽĨ͗

ومواد أخرى
:
 مستحضرات تنظيف،كي املالبس
تستعمل يف ذسل و

 63 : يف الصنف

 عطور وزيوت، صابون ذري طيب،كشط
وصقل وجلي و
) ذسول ( لوشن، مستحضرات جتميل ذري طبية،عطرية


ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖

ďƵƐŝŶĞƐƐ

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ ŽĨ ďůĞĂĐŚŝŶŐ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͕ ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕
ƐĐŽƵƌŝŶŐĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ
ƐŽĂƉƐ͕ ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ŚĂŝƌ ůŽƚŝŽŶƐ͕ ŶŽŶͲ
ŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͕ ůĞĂƚŚĞƌ ĂŶĚ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ
ůĞĂƚŚĞƌ͕ ĂŶŝŵĂů ƐŬŝŶƐ ĂŶĚ ŚŝĚĞƐ͕ ůƵŐŐĂŐĞ ĂŶĚ
ĐĂƌƌǇŝŶŐ ďĂŐƐ͕ ƵŵďƌĞůůĂƐ ĂŶĚ ƉĂƌĂƐŽůƐ͕ ǁĂůŬŝŶŐ
ƐƚŝĐŬƐ͕ǁŚŝƉƐ͕ŚĂƌŶĞƐƐĂŶĚƐĂĚĚůĞƌǇ͕ĐŽůůĂƌƐ͕ůĞĂƐŚĞƐ
ĂŶĚ ĐůŽƚŚŝŶŐ ĨŽƌ ĂŶŝŵĂůƐ͕ ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕
ŚĞĂĚŐĞĂƌ͕ ĞŶĂďůŝŶŐ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ ƚŽ ǀŝĞǁ ĂŶĚ
ƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘

30113 : التجارية رقم
 3 : يف الصنف

 7102
/19التجارية
/17 : العالمة
التاريخ
 67113
: رقم
مستحضرات تبييض األقمشة
من اجل

Date: 02/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ





 0271/23/20 : التاريخ

. منظفات أسنان ذري طبية،للشعر ذري طبية

 خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ توجيه: من اجل
األعمال؛ النشاطات املكتبية؛ خدمات التجميع ملصلحة

االخرين ملستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف
، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط،غسل وكي املالبس
 مستحضرات جتميل غري، عطور وزيوت عطرية،صابون غري طيب

 منظفات أسنان غري، غسول (لوشن) للشعر غري طبية،طبية

 جلود احليواانت، وللجلود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة،طبية

 املظالت، احلقائب السفرية واحلقائب احملمولة،اخلام أو املدبوغة
، السياط وأطقم احليواانت والسروج،والشماسي والعصي
 وللمالبس ولباس القدم،االطواق والرسن واملالبس للحيواانت

 متكني عامة الزابئن من معاينة البضائع بشكل،وأغطية الرأس

 .مريح وشرائها

In the name of: LC WAIKIKI
وايكيكيزاجيليك هيزميتلريى تيجاريت
وايكيكي ماجا
أبسم
سي سي
ال ال: : أبسم
هيزميتلريى
ماجازاجيليك
MAGAZACILIK HIZMETLERI
انونيم شريكييت
تيجاريت انونيم شريكييت
TICARET ANONIM SIRKETI
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
 ا فرير م ج ل س ا جنل ي: العننا
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌ
69:ووول وون،جوواس هاني
ووول،هالالى
ايفوون م
: العن ودنا
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
- هنل
جسووووووو ح
 ب26:نوووووون
سوووووو ا
ج
 تري/ ن نل،اس
ĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬ
 تنكىا/  اسطن نل- ىالس،باه
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
097 . بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
 dƵƌŬĞǇ

; 78 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
780. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ







 
In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI

; 09 Ϳ

170










Trade Mark No.: 31447

 67111: العالمة التجارية رقم

In Class: 16



Date: 02/05/2017

Trade Mark No.: 31447
In Class: 16

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐ

Date: 02/05/2017

 73 : يف الصنف




 0271/23/20 : التاريخ

 30112 : العالمة التجارية رقم
 06 : يف الصنف

املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه
 الورق والورق: من اجل
 7102 /19 /17 : التاريخ

ŵĂĚĞĨƌŽŵƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚ

املصنوعة
واملنتجات
املقوى
والورق
 الو:وغري
املواد اجل
من
مواد جتليد
،املطبوعات
،أخرى
فئات
رق يف
واردة

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů

، املطبوعات،من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى

املستعملة،القرطاسية
مواد اللصق،الفوتوذرافية
،ر القرطاسية،افية
الفوتوغر
الصور
الصو
،الكتب
جتليد،الكتب
مواد
،مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company  شركة املبادلة للعالمات: أبسم
-Trade
LLC Mark No.: 31447
 67111
العالمةريةالتجارية
ذم م: رقم
- القابضة
التجا
In
Class:
16

73
:
الصنف
يف
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
ا ايوووووووون15335  ب. ص: العنوووووووونا
2017/11/7 العدد العرشون
118Date: 02/05/2017
 0271
23االم
/20 ا: التاريخظ
ŵŝƌĂƚĞƐ
المتحدة
 العر و/ات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐ
واملنتجات املصنوعة من هذه
الورقبيتوالورق
: اجل
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
097.املقوى
ساحور ص
: التبليغ
عنوان
ŵĂĚĞĨƌŽŵƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌ
ĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ

ŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚ
ďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚ
 ĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ
;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉůĂǇŝŶŐĐĂƌĚƐ͖
ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ


; 05 Ϳ

 مواد جتليد، املطبوعات،املواد وغري واردة يف فئات أخرى

 مواد اللصق املستعملة، القرطاسية، الصور الفوتوغرافية،الكتب
 فراشي الدهان أو، مواد الفنانني،يف القرطاسية أو لغاايت منزلية

 مواد،)اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا األاثث
،التلوين


 مواد التغليف البالستيكية،)التوجيه والتدريس (عدا األجهزة

 حروف،) ورق لعب (ش ّدة،وايكيكي
)فئات أخرى
(غري الواردة يف
 ال سي: أبسم
هيزميتلري
ماجازاجيليك
 امسات)ى
الكليشيهات (الر
،الطباعة

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI

In the name of: Mubadala Trade
Marks Holding Company - LLC
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

تيجاريت انونيم شريكييت

 ذ م م- جنلية يالقابضة
التجار
للعالمات
املبادلة
: أبسم
س ا
فرير م ج ل
 ا: شركة
العننا

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ

-

 تري/ ن نل،اس

 وووال ا هوووا اس العن ىووو، 097
ل ابووون.54554
 ب. ص: العنووونا
 بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
المتحدة









ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


 ب جسووووووو ح26:ج د سوووووو ا نوووووون

780. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ



; 09171
Ϳ














Trade Mark No.: 31448
In Class: 25

 30119 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف

Date: 02/05/2017

أبسم
 7102/19ال
/17 :: التاريخ
ماجازاجيليك
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
 أذطية الرأس
،لباس القدم
،املالبس
: اجل
من
انونيم
Trade Mark No.: 31447
 30112كييت
 : شري
ية رقم
تيجاريتالتجار
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
ي
جنل
ا
س
ل
ج
م
فرير
ا
:
ا
العنن
In
16 of: Mubadala Trade Marks Holding Company
 06كة
:شر
الصنف
يف
In Class:
the name
املبادلة للعالمات
: أبسم
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
-  ب جسووووووو ح26:ج د سوووووو ا نوووووون
Date: 02/05/2017
 7102 /19 /17 : التاريخ
- LLC
/ ن نل،اس
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
والوم م
تري ذ
-القابضةرق
التجارية
رق املقوى واملنتجات املصنوعة
 الو: اجل
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
097 . بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
، املطبوعات،من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى
ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
ا ايوووووووون15335  ب. ص:  العنوووووووونا
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
، القرطاسية، الصور الفوتوذرافية،مواد جتليد الكتب

ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
ŵŝƌĂƚĞƐ
،القرطاسية أو لغاايت منزلية
املستعملة
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
العريفو المتحدة
اللصقاالم ات
موادظ ا

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI

 ;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉůĂǇŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖
ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ



; 09172
Ϳ






سي وايكيكي
هيزميتلريى



 اآلالت، فراشي الدهان أو التلوين،م واد الفنانني

097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ


 مواد التوجيه،)الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا األاثث
 مواد التغليف البالستيكية،)والتدريس (عدا األجهزة

،)شدة
ّ (  ورق لعب،)(ذري الواردة يف فئات أخرى
 ) الكليشيهات (الرامسات،حروف الطباعة


Trade Mark No.: 31449
In Class: 28
Date: 02/05/2017






; 71 Ϳ

Trade Mark No.: 31447
In Class: 16 'ĂŵĞƐĂŶĚƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐĂŶĚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

ƐƉŽƌƚŝŶŐĂƌƚŝĐůĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐ
Date:
02/05/2017







ĨŽƌŚƌŝƐƚŵĂƐƚƌĞĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ




 30115 : التجارية رقم
العالمة
 79 : يف الصنف

 7102/19/17 : التاريخ




 30112 : العالمة التجارية رقم

 أدوات الرايضة،اللعب وأدوات اللعب
من اجل
06 :: الصنف
يف
 7102 /19 /17 : التاريخ
اجلمنازية واألدوات الرايضية ذري الواردة يف فئات

 الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة: من اجل
، املطبوعات،من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى

  زينة لشجرة عيد امليالد،أخرى
In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company  شركة املبادلة للعالمات: أبسم
- LLC
 اآلالت، فراشي الدهان أو التلوين،م واد الفنانني
 ذ م م- التجارية القابضة

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉůĂǇŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖
ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

، القرطاسية، الصور الفوتوذرافية،مواد جتليد الكتب
،مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية

 مواد التوجيه،)الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا األاثث

التغليف البالستيكية
 مواد،)ب
األجهزة
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
ا ايوووووووون15335
. ص:يسووووووو(ناعدا
والتدرالعنو
،)شدة
ّ (  ورق لعب،)(ذري الواردة يف فئات أخرى
ŵŝƌĂƚĞƐ

Date:
 02/05/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ĂŵĞƐĂŶĚƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐĂŶĚ

 ƐƉŽƌƚŝŶŐĂƌƚŝĐůĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐ
119
ĨŽƌŚƌŝƐƚŵĂƐƚƌĞĞƐ

 7102/19/17 : التاريخ
 أدوات الرايضة، اللعب وأدوات اللعب: من اجل
العرشون
العدد
ايضية ذري الواردة يف فئات2017/11/7
واألدوات الر
اجلمنازية


In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI

وايكيكي

سي

ال

:

أبسم

هيزميتلريى
ماجازاجيليكلشجرة عيد امليالد
 زينة،أخرى
تيجاريت انونيم شريكييت
In the name of: Mubadala Trade ;Marks
70 ͿHolding Company
كة ا املبادلة للعالمات
العنناشر
: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
فرير م ج ل س ا جنل ي
In Class: 35
 39: : الصنف
يف
- LLC
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
-  ب جسووووووو ح26
:
نوووووون
ا
سوووووو
د
التجاج
م
م
ذ
القابضة
ية
ر
Date: 02/05/2017
 7102تري
/19/ /نل
17ن،اس
: التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
.ساحور ص
بيت: : التبليغا
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
ووووووون097
ا ايو15335
 ب.ص
عنوانالعنوووووووون
، إدارة األعمال، خدمات الدعاية واإلعالن: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

ŵŝƌĂƚĞƐ
ظ ا االم ات العر و المتحدة
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


  تفعيل النشاط املكتيب،توجيه األعمال

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ

In
the
name
of:
Mubadala
Trade
Marks
Holding
Company
كة املبادلة للعالمات
  شر: أبسم


- LLC
م
م
ذ
القابضة
ية
ر
التجا
;
09
Ϳ

173
ا ايوووووووون15335  ب. ص:  العنوووووووونا
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
ŵŝƌĂƚĞƐ
ظ ا االم ات العر و المتحدة


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ



 30191 : العالمة التجارية رقم





; 70 Ϳ

Trade
 Mark No.: 31450
In Class: 35
Trade Mark No.: 31447
 In
Date:
02/05/2017
Class:
16










 39 : يف الصنف
30112 : العالمة التجارية رقم
 7102/19
: التاريخ
06/17
: الصنف
يف


Date: 02/05/2017
 7102 /19 /17 : التاريخ
In the name of:
LC WAIKIKI MAGAZACILIK
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
 ال سي وايكيكي: : أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
 الورق والورق: من اجل
HIZMETLERI
TICARET ANONIM SIRKETIاملقوى واملنتجات املصنوعة
ى
هيزميتلري
ماجازاجيليك
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
، املطبوعات،من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى
ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖
تيجاريت انونيم شريكييت
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
، القرطاسية، الصور الفوتوذرافية،مواد جتليد الكتب
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
 ا فرير م ج ل س ا جنل ي: العننا
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
،مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗



; 77 Ϳ

، إدارة األعمال،من اجل خدمات الدعاية واإلعالن

  تفعيل النشاط املكتيب،توجيه األعمال
In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company  شركة املبادلة للعالمات: أبسم
-  ب جسووووووو ح26:ج د سوووووو ا نوووووون
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
- LLC
 اآلالت، فراشي الدهان أو التلوين،م واد الفنانني
/ ن نل،اس
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉůĂǇŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖
تري ذ م م
- القابضة
التجارية
ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

 مواد التوجيه،)097
األاثث.ص
ساحورعدا
( املكتبية
واللوازم بيت
: الكاتبةالتبليغ
عنوان

التغليف البالستيكية
 مواد،)بة
األجهز
والتدر
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
ا ايوووووووون15335
. ص:يسووووووو(ناعدا
العنو

،)شدة
(  ورق لعب،)(ذري الواردة يف فئات أخرى

ّ
ŵŝƌĂƚĞƐ
المتحدة
ات العر و،الطباعة
حروف ا االم
 ظ

 )الرامسات
( الكليشيهات






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade
Mark No.: 31450





097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
 30191 : العالمة التجارية رقم

; 09174
Ϳ











Trade Mark No.: 31451
In Class: 36
Trade
Mark No.: 31447
Date: 02/05/2017

; 77 Ϳ





 30190 : العالمة التجارية رقم




In Class: 16

 36 : يف الصنف
30112
 : رقم
التجا: العالمة
 7102
/19ية/ر17
التاريخ




 06 : يف الصنف

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

 الشؤون، الشؤون التمويلية7102
، التأمني/خدمات
من
19 /17: :اجل
التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ

 الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة: من اجل
  الشؤون العقارية،املالية
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
، املطبوعات،من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى
ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
،القرطاسية
،الفوتوذرافية
املبادلة الصور
،شركةالكتب
جتليد: مواد
In the name of: Mubadala Trade Marks Holding
Company
للعالمات
أبسم
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
،مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
-;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
LLC
 ذ- القابضة
 اآلالت،فراشيم مالدهان أو التلوين
،التجاريةالفنانني
م واد
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉůĂǇŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖
ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ
 مواد التوجيه،)الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا األاثث
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
ا ايوووووووون15335  ب. ص: العنوووووووونا
 مواد التغليف البالستيكية،)والتدريس (عدا األجهزة
ŵŝƌĂƚĞƐ
،)شدة
(
لعب
المتحدة ورق
،)فئات وأخرى
الواردة
ّ
االم يفات العر
(ذريظ ا
/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ
Date: 02/05/2017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



Trade Mark No.: 31451
In Class: 36



 ) الكليشيهات (الرامسات،حروف الطباعة




097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ

 30190 : العالمة التجارية رقم
 36 : يف الصنف
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2017/11/7 العدد العرشون

; 09 Ϳ

175










Trade Mark No.: 31453
 30193 : العالمة التجارية رقم
Trade Mark No.: 31452

30197 : العالمة التجارية رقم
In Class: 40
 11 : يف الصنف
In Class: 37

32 : يف الصنف
Date: 02/05/2017
 7102/19/17 : التاريخ
Date: 02/05/2017
 7102/19/17 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐ
  معاجلة املواد: من اجل
In
the name of:
LC WAIKIKI MAGAZACILIK خدمات الرتكيب أو،اإلصالح
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
 وايكيكي،املباين
إنشاء سي
 ال: :أبسماجل
من
In
the
name
of:
Mubadala
Trade
Marks
Holding
Company
للعالمات
كة املبادلة
 شر:العالمة
أبسم
HIZMETLERI
TICARET
ANONIM SIRKETI
Trade
No.:
31447
 ى
30112
التجا
 هيزميتلري: ماجازاجيليكرية رقم
ƐĞƌǀŝĐĞƐMark

التجميع
In
Class: 16
- LLC
: الصنف
يف
انونيم
تيجاريت
كييت م
شريذ م
-06
القابضة
التجارية
Date:
02/05/2017

7102
/
19
/
17
:
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
 ا فرير م ج ل س ا جنل ي: العننا
In
the
name
of:
Mubadala
Trade
Marks
Holding
Company
للعالمات
املبادلة
شركة
: أبسم
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
واملنتجات املصنوعة
 باملقوى26
رق
: اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
:نوووووون
من ج
جسووووووو ايحوووووووون
ا15335
والوب
.رقص
:سووووووالو ا
ووووووونا
العندو
- LLC
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
، املطبوعات،واردة يف فئات أخرى
هيه
من
تري
/ املواد
ن نل،اس
وذري ذ م م
- القابضة
التجارية
ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖
ŵŝƌĂƚĞƐ
المتحدة
العر و،الكتب
 ات:االم
موادظ ا
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
097
.رر ص
ساحو
بيت
التبليغ
، القرطاسية،الفوتوذرافية
الصو
عنوان جتليد
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
 ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
أوووووووون097
القرطاسيةايو
ا15335
املستعملة ب
.ص
عنوانالعنوووووووو

،لغاايت منزلية
يف
اللصق
مواد
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
.ساحور ص
بيت: : التبليغنا

;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
 اآلالت، فراشي الدهان أو التلوين،م واد الفنانني
ŵŝƌĂƚĞƐ
 ظ ا االم ات العر و المتحدة

ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉůĂǇŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖
ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ
 مواد التوجيه،)الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا األاثث

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
097مواد
.ساحور ص
عدا بيت
: التبليغ
التغليف البالستيكية
،)األجهزة
والتد
( عنوانريس

،)شدة

ّ (  ورق لعب،)(ذري الواردة يف فئات أخرى

; 09 176
Ϳ
 ) الكليشيهات (الرامسات،حروف الطباعة















 Trade Mark No.: 31453

In Class: 40

Date: 02/05/2017

; 79 Ϳ

أبسم
 7102/19ال
/17 :: التاريخ

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI

; 71 Ϳ




 30193 : العالمة التجارية رقم
 11 : يف الصنف
سي وايكيكي
هيزميتلريى

ماجازاجيليك

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐ
 كييت
املواد
من اجل
معاجلةشري
انونيم:تيجاريت
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
 ا فرير م ج ل س ا جنل ي: العننا
Trade
Mark
No.:
31447

30112

:
رقم
ية
ر
التجا
In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company
 شركة املبادلة للعالمات:العالمة
أبسم
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
-  ب جسووووووو ح26:ج د سوووووو ا نوووووون
In Class: 16
 06 : يف الصنف
-Date:
LLC02/05/2017
 تري/ ن نل،اس
 ذ م م- التجارية القابضة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ







 7102 /19 /17 : التاريخ
097 . بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
 الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة: من اجل
ا ايوووووووون15335  ب. ص:  العنوووووووونا
، املطبوعات،من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
ŵŝƌĂƚĞƐ
،القرطاسية

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ

ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ

ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
 ;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉůĂǇŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖

ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


; 09 177
Ϳ





097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
،)الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا األاثث


 اآلالت، فراشي الدهان أو التلوين،م واد الفنانني

مواد التوجيه
 مواد التغليف البالستيكية،)والتدريس (عدا األجهزة

،)شدة
ّ (  ورق لعب،)(ذري الواردة يف فئات أخرى
 ) الكليشيهات (الرامسات،حروف الطباعة



 30191 : العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31454
In Class: 42
Date: 02/05/2017

،الفوتوذرافية
الصورالمتحدة
العر و،الكتب
جتليداالم ات
موادظ ا

،مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية

; 79 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ

ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
Trade
Mark No.: 31447
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ

In
Class: 16
Date: 02/05/2017

 17 : يف الصنف
 7102/19/17 : التاريخ

 اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث: من اجل

 خدمات التحاليل واألحباث،والتصميم املتعلقة هبا


 30112 : العالمة التجارية رقم

ـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج
 خد: ،ـاعية
الصن
 م06
الصنف
يف
 7102 /19 /17
: التاريخ
 الكمبيوتر

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

 الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة: من اجل
In the name of: Mubadala Trade Marks Holding
Company  شركة املبادلة للعالمات: أبسم
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
، املطبوعات،من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى
ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖

- LLC

ذ م م،الكتب
- القابضة
التجارية
، القرطاسية،الصور الفوتوذرافية
جتليد
مواد
،لية
ز
من
لغاايت
أو
القرطاسية
يف
املستعملة
اللصق
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϰϱϬϬϱ͕ďƵŚĂďŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂď
ا ايوووووووون15335  ب. ص: مواد العنوووووووونا

ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉůĂǇŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖
ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

ŵŝƌĂƚĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






 اآلالت، فراشي الدهان أو التلوين،م واد الفنانني

ظ ا االم ات العر و المتحدة

 مواد التوجيه،)الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا األاثث
097مواد
.ساحور ص
عدا بيت
: التبليغ
التغليف البالستيكية
،)األجهزة
( عنوانريس
والتد

،)شدة
(
ّ (  ورق لعب،)ذري الواردة يف فئات أخرى
 ) الكليشيهات (الرامسات،حروف الطباعة
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Ϳ







Trade Mark No.: 31455

 55433: العالمة التجارية رقم

In Class: 16

 51 : يف الصنف

Date: 03/05/2017

 7352/33/35 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐ

 الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه: من اجل
ŵĂĚĞĨƌŽŵƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌ
املواد وغري واردة يف فئات أخرى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد
ĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖
rk No.: ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
31455
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية ؛
 الكتب؛
30199 : رقم
ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
16
ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ďƐŽƌďĞŶƚƐŚĞĞƚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌƉůĂƐƚŝĐ مواد التغليف البالستيكية (غري الواردة يف فئات أخرى)؛ أوراق

ĨŽƌĨŽŽĚƐƚƵĨĨƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͖ĚŚĞƐŝǀĞďĂŶĚƐĨŽƌ
مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف األطعمة ؛ أشرطة
5/2017 ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŚĞƐŝǀĞƐ
 7102 /1
ŐůƵĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂŐƐ ]الصقة للقرطاسية أو لألغراض املنزلية ؛ مواد لصق [غراء
ŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة
;ŽŶŝĐĂůƉĂƉĞƌͿ͖ĂŐƐĞŶǀĞůŽƉĞƐ͕ƉŽƵĐŚĞƐŽĨƉĂƉĞƌ
ĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚللقرطاسية أو لألغراض املنزلية; أكياس ورقية خمروطية ؛ أكياس
ŽƌƉůĂƐƚŝĐƐ͕ĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͖ĂŐƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌŽĨ
ذري واردة يف فئات أخرى ؛ املطبوعات
ďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌ
ƉůĂƐƚŝĐƐ͖,ĂŶĚŬĞƌĐŚŝĞĨƐŽĨƉĂƉĞƌ͖,ƵŵŝĚŝƚǇĐŽŶƚƌŽů [مغلفات وأجربة] من الورق أو البالستيك للتعبئة ؛ أكياس
ƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
الكتب؛ مواد اللصق املستعملة يف
ƐŚĞĞƚƐŽĨƉĂƉĞƌƐŽƌƉůĂƐƚŝĐĨŽƌĨŽŽĚƐƚƵĨĨƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͖
ƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ďƐŽƌďĞŶƚƐŚĞĞƚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌ
للنفاايت من الورق أو البالستيك ؛ مناديل من الورق ؛ صفائح
,ǇŐŝĞŶŝĐƉĂƉĞƌ͖EĂƉŬŝŶƐŽĨƉĂƉĞƌĨŽƌƌĞŵŽǀŝŶŐ
ايت منزلية ؛ مواد التغليف البالستيكية
ŽĚƐƚƵĨĨƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͖ĚŚĞƐŝǀĞďĂŶĚƐĨŽƌ
ŵĂŬĞͲƵƉ͖EĂƉŬŝŶƐŽĨƉĂƉĞƌ;dĂďůĞͿ͖WĂĐŬĂŐŝŶŐ
ورق
؛
األطعمة
لتغليف
مقاومة للرطوبة من الورق أو البالستك
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŚĞƐŝǀĞƐŐůƵĞƐĨŽƌ
ŵĂƚĞƌŝĂůŵĂĚĞŽĨƐƚĂƌĐŚĞƐ͖WĂĐŬŝŶŐƉĂƉĞƌ͖WĂƉĞƌ
فئات أخرى)؛ أوراق مصنوعة من
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂŐƐ;ŽŶŝĐĂůƉĂƉĞƌͿ͖
; صحي ; مناديل من الورق إلزالة مستحضرات التجميل
;tĂǆĞĚͿWůĂƐƚŝĐĐůŝŶŐĨŝůŵ͕ĞǆƚĞŶƐŝďůĞ͕ĨŽƌ
ƉĞƐ͕ƉŽƵĐŚĞƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌƉůĂƐƚŝĐƐ͕ĨŽƌ
يك لتغليف األطعمة ؛ أشرطة الصقة
ƉĂůůĞƚŝǌĂƚŝŽŶ͖WůĂƐƚŝĐĨŝůŵĨŽƌǁƌĂƉƉŝŶŐ͖dĂďůĞůŝŶĞŶ
مناديل من الورق للموائد ؛ مواد تغليف مصنوعة من النشا ؛
ŽĨƉĂƉĞƌ͖dĂďůĞŶĂƉŬŝŶƐŽĨƉĂƉĞƌ͖dĂďůĞĐůŽƚŚƐŽĨ
ĂŐƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ͖,ĂŶĚŬĞƌĐŚŝĞĨƐŽĨ
]رقائقذراء
[ لصق
مواد
املنزلية ؛
ألذراض
ƉĂƉĞƌ͖dĂďůĞŵĂƚƐŽĨƉĂƉĞƌ͖dŽŝůĞƚƉĂƉĞƌ͖dŽǁĞůƐŽĨ بالستيكية الصقة قابلة
ĚŝƚǇĐŽŶƚƌŽůƐŚĞĞƚƐŽĨƉĂƉĞƌƐŽƌƉůĂƐƚŝĐĨŽƌ
مشمع ؛
تغليف ؛ ورق
ورق
ّ
ƉĂƉĞƌ͘
ŬĂŐŝŶŐ͖,ǇŐŝĞŶŝĐƉĂƉĞƌ͖EĂƉŬŝŶƐŽĨƉĂƉĞƌĨŽƌ
ذراض املنزلية; أكياس ورقية خمروطية ؛


للتمدد حلزم املواد ؛ رقائق بالستيكية للتغليف ؛ بياضات من

ŬĞͲƵƉ͖EĂƉŬŝŶƐŽĨƉĂƉĞƌ;dĂďůĞͿ͖WĂĐŬĂŐŝŶŐ

الورق للموائد ؛ انديل من الورق للموائد ؛ أغطية من الورق
للموائد ؛ مفارش ورقية ألواين املائدة ؛ ورق تواليت ؛ مناشف

In the name of: Turkon Grup Makina
Kimya Gida UR.Tic.Ltd
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌŝĂŶƚĞƉ–dƵƌŬĞǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




 .من الورق

 توركو غروب ماكينا كيميا غيدا أورونلريي تيكاريت: أبسم
ليميتد

 تركيا-  غازي عنتاب: العنوان

217  انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب: عنوان التبليغ









أبسم  :أيت ذيدا سااني يف
العدد العرشون 2017/11/7
تيكاريت أنونيم سريكييت

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Ϳ ; 72

179
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚ
WĞŚůŝǀĂŶĚ͘ƚŝƉůĂǌĂEŽ͗ϭϭdĞƉĞďĂƐŝƐŬŝƐĞŚŝƌ
͘dhZ</z

العنووووونا  :جنسووووونندي م ج ل سووووو
ك زيلسو كل م و جمنت ي يل ف و





122

سو

دا .ات و بووح اي ووا  11ت وو ب سوو



،سك س ي ر تري

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 31457

للملكية الفكرية -
التبليغية :رقمفر :اس اترية
عنوان
 30192
العالمة التجار
269 :31
الصنفص.:ب
يفانبلس -

التاريخ  7102/19/13 :
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل هيه
ان
بسكويت 
من اجل :

In
Class: 30


Date: 03/05/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƌĂĐŬĞƌƐ



والعبارات
الكلمات
ذيداابستخدام
In
Sirketi
In the
the name
name of:
of: Eti
Eti gida
gida Sanayi
Sanayi Ve
Ve Ticaret
Ticaret Anonim
Anonim
Sirketi
يف
أيت
أبسم
سااني يف
سااني
املطلقذيدا
احلماية  ::أيت
أبسم
كييت
سري
أنونيم
تيكاريت
العام
االستخدام
ذات
واألرقام
الوصفية
والرسومات
 30192تيكاريت أنونيم سريكييت
k No.:  31457
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚ
العنووووونا  :جنسووووونندي م ج ل سووووو
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚ
العالمةجنسووووونندي م ج ل سووووو
عنوووونا :
مبعزلالعنو
0
WĞŚůŝǀĂŶĚ͘ƚŝƉůĂǌĂEŽ͗ϭϭdĞƉĞďĂƐŝƐŬŝƐĞŚŝƌ
ك زيلسو كل م و جمنت ي يل ف و س و
WĞŚůŝǀĂŶĚ͘ƚŝƉůĂǌĂEŽ͗ϭϭdĞƉĞďĂƐŝƐŬŝƐĞŚŝƌ
 11تيل ووف و ب س و
جمنت ي
 ك
͘/2017 dhZ</z
سوو
زيلسو كلبووحمايو ووا
دا .ات و
 71
͘ dhZ</z
تري
سو ي ر
،سك
سوو
ب
وو
ت
11
ووا
ي
ا
بووح
ات
.
دا
ŽĨ͗ƌĂĐŬĞƌƐ

عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية -

،سك س ي ر تري

انبلس -ص.ب 269 :
عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية -

هيه 269
تسجيل.ب :
انبلس -ص
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 79

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

العام
واألرقام ذات
والرسومات
االستخدام حق
اليعطي اصحاهبا
الوصفيةالعالمة
تسجيل هيه
ان
مبعزل عن العالمة





; 79 180
Ϳ

Ϳ ; 79

Trade Mark No.: 31458
In Class: 30
Date: 03/05/2017

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/19/13 :






/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌĂĐŬĞƌƐ

In
the name
Eti31458
يف  gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
رقم  :سااني
التجاريةذيدا
العالمة :أيت
أبسم
Trade
Markof:
No.:
30199
In Class: 30
كييت
تيكاريت
سري
أنونيم31
الصنف :
يف
Date:
03/05/2017

7102
/
19
/
13
:
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚ
العنووووونا  :جنسووووونندي م ج ل سووووو
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌĂĐŬĞƌƐ
من اجل  :بسكويت 
WĞŚůŝǀĂŶĚ͘ƚŝƉůĂǌĂEŽ͗ϭϭdĞƉĞďĂƐŝƐŬŝƐĞŚŝƌ
ك زيلسو كل م و جمنت ي يل ف و س و
͘dhZ</z
دا .ات و بووح اي ووا  11ت وو ب سوو






،سك س ي ر تري

للملكية الفكرية -
اس اترية
التبليغرية :ف
عنوان
 30199
رقمر :
العالمة التجا
269 31
ص.:ب :
انبلس -
الصنف
يف
التاريخ  7102/19/13 :

من اجل  :بسكويت 








العالمة التجارية رقم  30199 :

من اجل  :بسكويت 














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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 31458
In

Class: 30
Date: 03/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌĂĐŬĞƌƐ





; 31 Ϳ

123
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Trade Mark No.: 31460
In Class: 30

 30161 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف

Date: 03/05/2017

 7102/19/13 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌĂĐŬĞƌƐ
  بسكويت: من اجل
In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  أيت ذيدا سااني يف: أبسم
Trade Mark No.: 31460
 30161كييت
 :سري
أنونيم رقم
تيكاريتالتجارية
العالمة
In Class: 30
 31
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚ
جنسووووونندي م ج ل سووووو
: نا: الصنفوووو
يف العنو
WĞŚůŝǀĂŶĚ͘ƚŝƉůĂǌĂEŽ͗ϭϭdĞƉĞďĂƐŝƐŬŝƐĞŚŝƌ
Date: 03/05/2017
جمنت ي يل ف و س و
زيلسو: التاريخك
7102م و/19كل/13
dhZ</z͘
 ت وو ب سوو11 بسكويت اي  ووا
ات و بووح.: دا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌĂĐŬĞƌƐ
من اجل
تري
ر
ي
س
سك،
In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  أيت ذيدا سااني يف: أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
- كييتاس اترية للملكية الفكرية
سريفر
: التبليغ
عنوان
 تيكاريت
أنونيم
269 : ب: .ناصانبلس
جنسووووونندي م ج ل سووووو
العنووووو
 ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚ
; 13 182
Ϳ
WĞŚůŝǀĂŶĚ͘ƚŝƉůĂǌĂEŽ͗ϭϭdĞƉĞďĂƐŝƐŬŝƐĞŚŝƌ
 ك زيلسو كل م و جمنت ي يل ف و س و

dhZ</z͘


 ت وو ب سوو11 ات و بووح اي ووا. دا





سك س ي ر تري، 

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




; 30 Ϳ

-  فراس اترية للملكية الفكرية: التبليغ
عنوان

269 : ب.ص- انبلس






Trade Mark No.: 31461
In

 





Trade Mark No.: 31461
Class:
In30
Class: 30

Date: 03/05/2017
Date: 03/05/2017

 13413: رقم

; 30 Ϳ






التجارية



العالمة

 30160 : العالمة التجارية رقم
13 يف: يف الصنف
 31 : الصنف

 /7332
/31 : التاريخ
 7102
19/13/:30
التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚĞĐŽƌĂƚĞĚĚĂƌŬĂŶĚďƌŝŐŚƚďƌŽǁŶ الغامق والفاتح
ابللون
مزخرفةمزخرفة
مستطيلةمستطيلة
 خلفية: اجل
 من: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚĞĐŽƌĂƚĞĚĚĂƌŬĂŶĚďƌŝŐŚƚ
البينالبينالغامق
ابللون
خلفية
ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌďĂĐŬŐƌŽƵŶĚǁŝƚŚƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚƌĞĞ
ďƌŽǁŶƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌďĂĐŬŐƌŽƵŶĚǁŝƚŚƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨ
كوالتة
الشو
من
كيك
قطع
لثالث
صور
تضم
والفاتح
ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌƉŝĞĐĞƐŽĨĐŚŽĐŽůĂƚĞĐĂŬĞŵĂĚĞŽĨĨŝǀĞůĂǇĞƌƐŽĨ
تضم صور لثالث قطع كيك من الشوكوالتة مستطيلة الشكل
ƚŚƌĞĞƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌƉŝĞĐĞƐŽĨĐŚŽĐŽůĂƚĞĐĂŬĞŵĂĚĞŽĨ
ĐĂŬĞĂŶĚƐƚƵĨĨĞĚǁŝƚŚǁŚŝƚĞĐƌĞĂŵĂŶĚƚŽƉƉĞĚǁŝƚŚǌŝŐǌĂŐ مستطيلة الشكل تتألف من مخس طبقات من الكيك
ƉĂƚƚĞƌŶŽĨĐŚŽĐŽůĂƚĞĐƌĞĂŵ͘EĞǆƚƚŽƚŚĞŵĂƌĞƚŚĞŝŵĂŐĞƐ
ĨŝǀĞůĂǇĞƌƐŽĨĐĂŬĞĂŶĚƐƚƵĨĨĞĚǁŝƚŚǁŚŝƚĞĐƌĞĂŵ
تتألف من مخس طبقات من الكيك وحمشوة ابلكرميا البيضاء
ŽĨĂŚŽŶĞǇĐŽŵďĚƌŝƉƉŝŶŐƐŽŵĞŚŽŶĞǇĂŶĚĂĐŝƌĐƵůĂƌďŽǁů وحمشوة ابلكرميا البيضاء ومزينة خبطوط مائلة من كرميا
ĂŶĚƚŽƉƉĞĚǁŝƚŚǌŝŐǌĂŐƉĂƚƚĞƌŶŽĨĐŚŽĐŽůĂƚĞ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐĂĐĂŽƉŽǁĚĞƌ͘KŶƚŚĞƵƉƉĞƌƌŝŐŚƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞ
صوراتن لشهد
.كوالتة
من كرميا.كوالتة
الشومائلة
ومزينة خبطوط
يتقطر منه،جبانبهم
لشهد العسل
الشواتن
 صور،جبانبهم
ĐƌĞĂŵ͘EĞǆƚƚŽƚŚĞŵĂƌĞƚŚĞŝŵĂŐĞƐŽĨĂŚŽŶĞǇ
background, the word “Pastamia” is written in white and
ĐŽŵďĚƌŝƉƉŝŶŐƐŽŵĞŚŽŶĞǇĂŶĚĂĐŝƌĐƵůĂƌďŽǁů
ďůĂĐŬĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞ>ĂƚŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐƐƵƌŵŽƵŶƚĞĚďǇƚŚĞǁŽƌĚ
ووعاء مسحوق
مستدير يضم
مستدير يضم
ووعاءالعسل
العسل من
القليلمنهمن القليل
العسل يتقطر
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐĂĐĂŽƉŽǁĚĞƌ͘KŶƚŚĞƵƉƉĞƌƌŝŐŚƚƐŝĚĞ
“ETI” written in distinctive red, white, ĂŶĚďůĂĐŬ>ĂƚŝŶ
كتبت
،اخللفية
من
األعلى
األمين
اجلانب
يف
.
الكاكاو
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐǁŝƚŚƚŚĞ,ŝƚƚŝƚĞƐůŽŐŽŽĨƚŚĞƐƵŶŝŶǁŚŝƚĞ͘
of the background,
the word “Pastamia” is written   كتبت، يف اجلانب األمين األعلى من اخللفية.مسحوق الكاكاو
كلمة "بستاميا" أبحرف التينية مميزة ابللونني األبيض
ŝŶǁŚŝƚĞĂŶĚďůĂĐŬĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞ>ĂƚŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ
كلمة "بستاميا" أبحرف التينية مميزة ابللونني األبيض
surmounted by the word “ETI” written in distinctive مميزةواألسود
واألسود يعلوها كلمة "ايت" كتبت أبحرف التينية
ƌĞĚ͕ǁŚŝƚĞ͕ĂŶĚďůĂĐŬ>ĂƚŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐǁŝƚŚƚŚĞ
احلثيون األبيض
شعار ابللون
التينيةمع مميزة
" يعلوها كلمة
أبحرفواألمحر
كتبتواألسود
ابللونايت"األبيض
,ŝƚƚŝƚĞƐůŽŐŽŽĨƚŚĞƐƵŶŝŶǁŚŝƚĞ͘

 .احلثيون للشمس ابللون األبيض
واألسود واألمحر
 .شعاراألبيض
للشمسمعابللون
In
the
name
of:
Eti
gida
Sanayi
Ve
Ticaret
Anonim
Sirketi
يف
سااني
ذيدا
أيت
:
 أيت أبسم: أبسم
the name of: Eti gida Sanayi Ve
غيدا سااني يف تيكاريت أنونيم سريكييت

In
تيكاريت أنونيم سريكييت
Ticaret Anonim Sirketi
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚ
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ
ليهيلكيمو ج
جنسووووونندي
العنووووون
سووووومايووووك اه لوووويه
وووهل لك
ماه: ساوووون
 ه: العنوووو ا

ومزينة خبطوط مائلة من كرميا الشوكوالتة .جبانبهم ،صوراتن لشهد
العسل يتقطر منه القليل من العسل ووعاء مستدير يضم

العدد العرشون 2017/11/7

مسحوق الكاكاو .يف اجلانب األمين األعلى من اخللفية ،كتبت

كلمة "بستاميا" أبحرف التينية مميزة ابللونني األبيض واألسود
يعلوها كلمة "ايت" كتبت أبحرف التينية مميزة ابللون األبيض
واألسود واألمحر مع شعار احلثيون للشمس ابللون األبيض .

ĂŶĚƚŽƉƉĞĚǁŝƚŚǌŝŐǌĂŐƉĂƚƚĞƌŶŽĨĐŚŽĐŽůĂƚĞ
ĐƌĞĂŵ͘EĞǆƚƚŽƚŚĞŵĂƌĞƚŚĞŝŵĂŐĞƐŽĨĂŚŽŶĞǇ
ĐŽŵďĚƌŝƉƉŝŶŐƐŽŵĞŚŽŶĞǇĂŶĚĂĐŝƌĐƵůĂƌďŽǁů
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐĂĐĂŽƉŽǁĚĞƌ͘KŶƚŚĞƵƉƉĞƌƌŝŐŚƚƐŝĚĞ
124
of the background, the word “Pastamia” is written
ŝŶǁŚŝƚĞĂŶĚďůĂĐŬĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞ>ĂƚŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ
surmounted by the word “ETI” written in distinctive
ƌĞĚ͕ǁŚŝƚĞ͕ĂŶĚďůĂĐŬ>ĂƚŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐǁŝƚŚƚŚĞ
͘,ŝƚƚŝƚĞƐůŽŐŽŽĨƚŚĞƐƵŶŝŶǁŚŝƚĞ

In the name of: Eti gida Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ
<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚWĞŚůŝǀĂŶĚ͘ƚŝƉůĂǌĂ
͘EŽ͗ϭϭdĞƉĞďĂƐŝƐŬŝƐĞŚŝƌdhZ</z

أبسم  :أيت غيدا سااني يف تيكاريت أنونيم سريكييت

العنو و ا  :ه سووون ماه ليهيلكيو ووه لك مايوووك اه لو وويه

بكهاكفو ووي سو ووه م .اتو ووه روو و ا وو و  11تكبو ووه ريسو ووه
أس كيكهكر ترلكي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية  -انبلس -ص.ب
217 :


Ϳ ; 37
183

Ϳ ; 37
















العالمة التجارية رقم  30167 :

يف الصنف  31 :






 7102
13ر/ية/19
التاريخ
 30167
رقم  :
العالمة :التجا
بسكويت؛ شوكوالتة؛ فطائر؛ بسكويت؛
من اجل
الصنف  31 ::
يف

Trade Mark No.: 31462
In Class: 30
Date:
Trade03/05/2017
Mark No.: 31462
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕In Class: 30 ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƉĂƐƚƌŝĞƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ
ǁĂĨĞƌƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ƉŝĞƐ͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞͲĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ
Date: 03/05/2017

 7102توراتت (كيك ابلفواكه)؛
 /19كيك؛
حمشو؛
بسكويت /13
التاريخ :

لألكل
صاحلة
مثلجات
،
)
مي
ر
أيسك
(
بوظة
حلوى؛
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƉĂƐƚƌŝĞƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ
اجل  :بسكويت؛ شوكوالتة؛ فطائر؛ بسكويت؛
من
ǁĂĨĞƌƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ƉŝĞƐ͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞͲĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ
أبسم  :أيت ذيدا سااني يف  Anonim Sirketi
In
the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret
بسكويت حمشو؛ كيك؛ توراتت (كيك ابلفواكه)؛

أنونيم سري
كييت) ،مثلجات صاحلة لألكل 
أيسكرمي
تيكاريتبوظة (
حلوى؛
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚ
سووووو
ل
ج
م
جنسووووونندي
:
ا
ن
وووو
و
العن
أبسم  :أيت ذيدا سااني يف In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
WĞŚůŝǀĂŶĚ͘ƚŝƉůĂǌĂEŽ͗ϭϭdĞƉĞďĂƐŝƐŬŝƐĞŚŝƌ
ك زيلسو كل م و جمنت ي يل ف و س و
تيكاريت أنونيم سريكييت
͘dhZ</z
دا .ات و بووح اي ووا  11ت وو ب سوو
ĚĚƌĞƐƐ͗,ŽƐŶƵĚŝǇĞDĂŚĂůůĞƐŝ<ŝǌŝůĐŝŬůŝDĂŚŵƵƚ
العنووووونا  :جنسووووونندي م ج ل سووووو
،سك س ي ر تري
WĞŚůŝǀĂŶĚ͘ƚŝƉůĂǌĂEŽ͗ϭϭdĞƉĞďĂƐŝƐŬŝƐĞŚŝƌ
ك زيلسو كل م و جمنت ي يل ف و س و
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية -
͘dhZ</z
دا .ات و بووح اي ووا  11ت وو ب سوو
انبلس -ص.ب 269 :

،سك س ي ر تري

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية -

انبلس -ص.ب 269 :
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Ϳ ; 33







عالمة التجارية  رقم 30163 :
يف الصنف   5 :

تاريخ 7102 /19 /13 :

Trade Mark No.: 31463
In Class: 9



Date: 03/05/2017



العالمة التجارية رقم  36413:

ن اجل  :التسجيالت الصوتية والصوتية
أجهزة تشغيل
احملمولة،
كربات الصوت

يف الصنف  9 :

البصرية؛
االقراص

قواعد
الشخصية،
املسجالت
ملضغوطة،
ألجهزة اإللكرتونية ،مساعات الرأس ،مساعات

تثبيت
االذن،

وأجهزة
 7362
الشخصية/30
جهزة احلاسوبالتاريخ /33 :
من اجل  :التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ مكربات
لتسلسلية العاملية  ،آالت الغناء مع اللحن املسجل
املضغوطة ،املسجالت
اص
الصوت احملمولة ،أجهزة تشغيل االقر
اآلالت
سبقا ،اهلواتف الالسلكية ،أجهزة اهلاتف،
التصوير
آالت
تثبيتب،
احلاسو
حلاسبة ،مساطر،
مساعات الرأس،
اإللكرتونية،
لألجهزة
أجهزةقواعد
الشخصية،
(فوتوذرافية)،
األفالم
الفوتوذرايف)،
التصوير
وأجهزة احلاسوب
الشخصية
احلاسوب
أجهزة
االذن،
مساعات
غناطيسات للتزيني ،إطارات الصور الرقمية؛ اخلوذ
أقنعة
الغوص،
أ
ايضية،
ات احلواسيب،
الفأرة ،فأر
انبيبلبادات
ابللمس،
الر العاملة
لواقية لأللعاباللوحية
سباحة ،النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية،
الذاكرة التسلسلية
سواقات
احلاسوب،
ألجهزة
مفاتيح
لنظارات الش لوحات
مقاطع
وحافظاهتا؛
اإلطارات
مسية،
السمعية
والفيديو ،
للتحميل،
مسبقا ،اهلواتف
امللفاتاملسجل
مع اللحن
آالت الغناء
لصوت القابلة العاملية ،
لبصرية والصور؛ برجميات احلاسوب  ،أشرطة
بساطر ،أجهزة
ألعا م
احلاسبة،
اهلاتف ،اآلالت
ألعابأجهزة
الالسلكية،
التحكم
أدوات
الفيديو،
برجميات
فيديو،
لألجهز
آالت للتنزيل
القابلة
حلاسوبية ،الربجميات
النقالة،ايف) ،األفالم
التصويرة الفوتوغر
التصوير (
احلاسوب،
احلقائب
الفيديو؛
ألعاب
آلالت
الياكرة
طاقات
الصور الرقمية؛
حتديدا :إطارات
مغناطيسات للتزيني،
اإللكرتونيةرافية)،
(فوتوغ
اهلواتف
الشخصية،
ألجهزة
الرايضية ،اللو
احلواسيب
احملمولة،
خللوية ،احلواسيب
العاملةأقنعة السباحة،
حيةالغوص،
أانبيب
لأللعاب
اخلوذ الواقية
للمس ،آ الت التصوير الرقمية ،املشغالت السمعية
النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية ،النظارات
الشمسية ،اإلطارات وحافظاهتا؛ مقاطع الصوت القابلة
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
اإللكرتونية الشخصية ،حتديدا :اهلواتف اخللوية ،احلواسيب
احملمولة ،احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس ،آالت التصوير
الرقمية ،املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب اإللكرتونية
 ،احلافظات الواقية ،األغطية واحلافظات للهواتف احملمولة،
احلواسيب احملمولة ،احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس ،آالت
التصوير الرقمية ،املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب
اإللكرتونية  ،األغطية األمامية اهلواتف اخللوية ،األشرطة واحللي
الصغرية .
أبسم  :ذا كارتون نيتورك  ،إنك.
احلاسوب اللوحية

لبادات الفأرة ،فأرات احلواسيب،
عاملة ابللمس،
وحات مفاتيح ألجهزة احلاسوب ،سواقات الياكرة

العنوان  0101 :تيتشوود درايف ،أن واي أتالنتا ،جورجياا

 ، 31303الواليات المتحدة األمريكية

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية –

ص .ب  4427البرية

Trade Mark No.: 31463

͖ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵĚŝŽĂŶĚĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ
ƉŽƌƚĂďůĞĂƵĚŝŽƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƉůĂǇĞƌƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂů
͕ƐƚĞƌĞŽƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚŽĐŬŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ
͕ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
^ŵŽƵƐĞƉĂĚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŵŝĐĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕h
͕ůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͕ŬĂƌĂŽŬĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǁĂůŬŝĞͲƚĂůŬŝĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ
͕ͿĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͕ƌƵůĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐĂŵĞƌĂƐ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŝůŵ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞŵĂŐŶĞƚƐ͕ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽ
ƌĂŵĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞ ƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͕ƐŶŽƌŬĞůƚƵďĞƐ͕Ɛǁŝŵ
ŵĂƐŬƐ͕ƐǁŝŵŐŽŐŐůĞƐ͖ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ĨƌĂŵĞƐĂŶĚ
ĐĂƐĞƐƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĂƵĚŝŽ͕ǀŝĚĞŽ͕ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
͕ĂŶĚŝŵĂŐĞĨŝůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ǀŝĚĞŽŐĂŵĞĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ
ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌũŽǇƐƚŝĐŬ͕ĚŽǁŶůŽĂĚĂďů Ğ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŵŽďŝůĞĚĞǀŝĐĞƐ͕ŵĞŵŽƌǇĐĂƌĚƐĨŽƌǀŝĚĞŽŐĂŵĞ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĂŐƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇĐĞůů
ƉŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ͕ƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĐĂŵĞƌĂƐ͕ĚŝŐŝƚĂů
ĂƵĚŝŽƉůĂǇĞƌƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďŽŽŬƌĞĂĚĞƌƐ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ
ƐůĞĞǀĞƐ͕ĐŽǀĞƌƐĂŶĚĐĂƐĞƐĨŽƌĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ͕ƚĂďůĞƚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĐĂŵĞƌĂƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĂƵĚŝŽƉůĂǇĞƌƐĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďŽŽŬƌĞĂĚĞƌƐ͕ĐĞůůƉŚŽŶĞĨĂĐĞƉůĂƚĞƐ͕ƐƚƌĂƉƐĂŶĚ
 ͘ĐŚĂƌŵƐ

In Class: 9

Date: 03/05/2017

ƵĚŝŽ ĂŶĚ ĂƵĚŝŽ ǀŝƐƵĂů

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͖ ƉŽƌƚĂďůĞ ĂƵĚŝŽ ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ ĐŽŵƉĂĐƚ ĚŝƐĐ
ƉůĂǇĞƌƐ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐƚĞƌĞŽƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚŽĐŬŝŶŐ
ƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͕ ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů
͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ ĂŶĚ ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ŵŽƵƐĞ ƉĂĚƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŵŝĐĞ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕ h^ ĨůĂƐŚ
͕ĚƌŝǀĞƐ
ŬĂƌĂŽŬĞ
͕ŵĂĐŚŝŶĞƐ
͕ǁĂůŬŝĞͲƚĂůŬŝĞƐ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͕ƌƵůĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐĂŵĞƌĂƐ
;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕ Ĩŝůŵ ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕ ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞ
ŵĂŐŶĞƚƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ƉŚŽƚŽ ĨƌĂŵĞƐ͖ ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ ŚĞůŵĞƚƐ
ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ͕ ƐŶŽƌŬĞů ƚƵďĞƐ͕ Ɛǁŝŵ ŵĂƐŬƐ͕ Ɛǁŝŵ
ŐŽŐŐůĞƐ͖ ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕ ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ ĨƌĂŵĞƐ ĂŶĚ ĐĂƐĞƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
ĂŶĚ ŝŵĂŐĞ ĨŝůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞ
͕ĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ͕ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌũŽǇƐƚŝĐŬ
͕ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ŵŽďŝůĞ ĚĞǀŝĐĞƐ
ŵĞŵŽƌǇ ĐĂƌĚƐ ĨŽƌ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ďĂŐƐ ĨŽƌ
͕ƉĞƌƐŽŶĂů ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ ĐĞůů ƉŚŽŶĞƐ
ůĂƉƚŽƉƐ͕ ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĐĂŵĞƌĂƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů
͕ĂƵĚŝŽ ƉůĂǇĞƌƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďŽŽŬ ƌĞĂĚĞƌƐ
͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞƐůĞĞǀĞƐ͕ĐŽǀĞƌƐĂŶĚĐĂƐĞƐĨŽƌĐĞůůƉŚŽŶĞƐ
ůĂƉƚŽƉƐ͕ ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĐĂŵĞƌĂƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů
ĂƵĚŝŽ ƉůĂǇĞƌƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďŽŽŬ ƌĞĂĚĞƌƐ͕ ĐĞůů
͘ƉŚŽŶĞĨĂĐĞƉůĂƚĞƐ͕ƐƚƌĂƉƐĂŶĚĐŚĂƌŵƐ

In the name of: The Cartoon Network,
Inc.,
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϱϬdĞĐŚǁŽŽĚƌŝǀĞ͕Et
^ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϭϴ͕h
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العرشون 2017/11/7
العدد

; 34185
Ϳ

ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐůŝǀĞĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͖ĂŵƵƐĞŵĞŶƚƉĂƌŬƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
Trade Mark No.: 31463
In
Class: 9
͘ĨŝůŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚĚŝŐŝƚĂůĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚ


احملتوى املرئي امل سموع ،معلومات الرتفيه واأللعاب
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب
Trade Mark No.: 31464
العالمة التجارية رقم  36414:
اإلنرتنت ،ذري القابلة للتحميل ،توفري مقاطع الفيديو
In Class: 41
يف الصنف  46 :
على اإلنرتنت ،ذري القابلة للتحميل ،تقدمي عروض
Date: 03/05/2017
التاريخ  7362/30/33 :
الرتفيه احليّة؛ خدمات مالهي الرتفيه؛ إنتاج أفالم،
من اجل  :خدمات الرتفيه  ،حتديدا :تقدمي الربامج واحملتوى /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
احملتوايت التلفزيونية والرتفيهية الرقمية .
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĐŽŶƚĞŶƚǀŝĂ
الرتفيهي عرب التلفزيون ،االقمار الصناعية ،اإلنرتنت ،الشبكات
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͕ƐĂƚĞůůŝƚĞ͕ƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ǁŝƌĞůĞƐƐŶĞƚǁŽƌŬƐ
In the name of: The Cartoon Network, Inc.,
أبسم  :ذا كارتون نيتورك  ،إنك.
͖ĂŶĚŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ
الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكرتونية األخرى؛ توفري
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϱϬdĞĐŚǁŽŽĚƌŝǀĞ͕Et͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂ
͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŽŶůŝŶĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
العننا  1353 :ت تشنيد د ا و ا ،
املواقع
توفري
للتحميل؛
املنشورات األلكرتونية غري القابلة
͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞŶƚ
^ϯϬϯϭϴ͕h
ياا ،تحنتوووووووو ا جن ج وووووووو  03012ا
͖ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚŽŶůŝŶĞŐĂŵĞƐ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐůŝǀĞĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
املسموع،واأللعاب
معلومات الرتفيه
سموع،
اإللكرتونيةاملرئي
احملتوى
معلومات الرتفيه
احملتوى املرئي
اليت املتضم








العالمة التجارية رقم 30163 :
يف الصنف  5 :
التاريخ 7102 /19 /13 :



Date: 03/05/2017



البصرية؛
االقراص

من اجل  :التسجيالت الصوتية والصوتية
أجهزة تشغيل
احملمولة،
مكربات الصوت

قواعد
الشخصية،
املسجالت
املضغوطة،
لألجهزة اإللكرتونية ،مساعات الرأس ،مساعات
أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة

تثبيت
االذن،

احلاسوب اللوحية

لبادات الفأرة ،فأرات احلواسيب،
العاملة ابللمس،
لوحات مفاتيح ألجهزة احلاسوب ،سواقات الياكرة
التسلسلية العاملية ،

آالت الغناء

مع اللحن

املسجل

اآلالت
مسبقا ،اهلواتف الالسلكية ،أجهزة اهلاتف،
أجهزة احلاسوب ،آالت التصوير
احلاسبة ،مساطر،

( التصوير
مغناطيسات
الواقية

األفالم
الفوتوذرايف)،
للتزيني ،إطارات الصور

لأللعاب

أانبيب

الرايضية،

(فوتوذرافية)،
الرقمية؛ اخلوذ

الغوص،

أقنعة

السباحة ،النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية،
مقاطع
وحافظاهتا؛
اإلطارات
الشمسية،
النظارات

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵĚŝŽĂŶĚĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ

ƉŽƌƚĂďůĞĂƵĚŝŽƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƉůĂǇĞƌƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂů
͕ƐƚĞƌĞŽƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚŽĐŬŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ
͕ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
^ŵŽƵƐĞƉĂĚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŵŝĐĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕h
͕ĨůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͕ŬĂƌĂŽŬĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǁĂůŬŝĞͲƚĂůŬŝĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ
͕ͿĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͕ƌƵůĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐĂŵĞƌĂƐ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
Ĩŝůŵ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞŵĂŐŶĞƚƐ͕ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽ
ĨƌĂŵĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞ ƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͕ƐŶŽƌŬĞůƚƵďĞƐ͕Ɛǁŝŵ
ŵĂƐŬƐ͕ƐǁŝŵŐŽŐŐůĞƐ͖ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ĨƌĂŵĞƐĂŶĚ
ĐĂƐĞƐƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĂƵĚŝŽ͕ǀŝĚĞŽ͕ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
͕ĂŶĚŝŵĂŐĞĨŝůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ǀŝĚĞŽŐĂŵĞĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ
ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌũŽǇƐƚŝĐŬ͕ĚŽǁŶůŽĂĚĂďů Ğ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŵŽďŝůĞĚĞǀŝĐĞƐ͕ŵĞŵŽƌǇĐĂƌĚƐĨŽƌǀŝĚĞŽŐĂŵĞ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĂŐƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇĐĞůů
ƉŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ͕ƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĐĂŵĞƌĂƐ͕ĚŝŐŝƚĂů
ĂƵĚŝŽƉůĂǇĞƌƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďŽŽŬƌĞĂĚĞƌƐ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ
ƐůĞĞǀĞƐ͕ĐŽǀĞƌƐĂŶĚĐĂƐĞƐĨŽƌĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ͕ƚĂďůĞƚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĐĂŵĞƌĂƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĂƵĚŝŽƉůĂǇĞƌƐĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďŽŽŬƌĞĂĚĞƌƐ͕ĐĞůůƉŚŽŶĞĨĂĐĞƉůĂƚĞƐ͕ƐƚƌĂƉƐĂŶĚ
 ͘ĐŚĂƌŵƐ

الصوت القابلة للتحميل ،والفيديو  ،امللفات السمعية
البصرية والصور؛ برجميات احلاسوب  ،أشرطة ألعاب
الفيديو،

برجميات

ألعاب

الفيديو،

أدوات

التحكم

احلاسوبية ،الربجميات القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة،
احلقائب
الفيديو؛
ألعاب
آلالت
الياكرة
بطاقات

النال ت المتحدة األمريك و

ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͖ĂŵƵƐĞŵĞŶƚƉĂƌŬƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶͲůŝŶĞŵƵƐŝĐ͕ŶŽƚĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
͘ĨŝůŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚĚŝŐŝƚĂůĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚ

͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶͲůŝŶĞǀŝĚĞŽƐ͕ŶŽƚĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ

إلكرتونيا عرب
املوسيقى
نت؛
اإللكرتونية عرب اإلن
إلكرتونيا عرب
توفرينت؛
وشراإلنرت
ساابرتعرب
اإللكرتونية
واأللعاب
املوسيقى-
توفري الفكرية
للملكية
كاهم
التبليغ :
عنوان
اهلواتف
حتديدا:
الشخصية،
اإللكرتونية
لألجهزة
اخللوية ،احلواسيب احملمولة ،احلواسيب اللوحية العاملة

ابللمس،

آ الت

التصوير

الرقمية،

املشغالت

السمعية

اإلنرتنت ،ذري القابلة للتحميل ،توفري مقاطع الفيديو

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͖ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐůŝǀĞĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ
͕ĂŵƵƐĞŵĞŶƚƉĂƌŬƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĨŝůŵƐ

͘ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚĚŝŐŝƚĂůĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚ

الفيديو على
القابلة للتحميل ،توفري مقاطع
اإلنرتنت ،غري
ص.
البرية القابلة للتحميل ،تقدمي عروض
 1127ذري
علىباإلنرتنت،
الرتفيه احليّة؛
للتحميل ،تقدمي
غري القابلة
عروض أفالم،
الرتفيه؛ إنتاج
خدمات مالهي
احلية؛
الرتفيه
اإلنرتنتّ ،

.
الرقمية
الرتفيهية
و
التلفزيونية
احملتوايت
خدمات مالهي الرتفيه؛ إنتاج أفالم ،احملتوايت التلفزيونية
أبسم  :ذا كارتون نيتورك  ،إنك.

والرتفيهية الرقمية .

أبسم

 1353 :ت تشنيد د ا و

العننا



In
the name of: The Cartoon Network, Inc.,


ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϱϬdĞĐŚǁŽŽĚƌŝǀĞ͕Et͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂ
^ ϯϬϯϭϴ͕h
In the name of: The Cartoon Network,

ا،

نيتورك
:يااذا كارتون
إنك 03012 .ا
جن ،ج وووووووو
،تحنتوووووووو ا


النال ت المتحدة األمريك و

أتالنتا ،جورجياا
للملكيةأن واي
كاهم درايف،
تيتشوود
التبليغ 0101:
العنوان :
الفكرية -
سااب وشر
عنوان

1127الوالبرية
ص .ب
اليات المتحدة األمريكية
، 31303

Ϳ


عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 4427البرية




Inc.,
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϱϬdĞĐŚǁŽŽĚƌŝǀĞ͕Et
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
; 39
^ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϭϴ͕h

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






186

Ϳ ; 39














العالمة التجارية رقم  30169 :
يف الصنف  9 :







التاريخ  7102/19/13 :


Trade Mark No.: 31465
In Class: 5
Date: 03/05/2017

Trade Mark No.: 31465
العالمة التجارية رقم  30169 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
من اجل  :املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛
In Class: 5
يف الصنف  9 :
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
لألذراض الطبية؛ مواد احلمية
الصحية
املستحضرات
Date:
03/05/2017
 7102
/19/13
التاريخ :
ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌ
ďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
والبيطرية؛
الصيدالنية
املستحضرات
:
اجل
من
الغيائية املعدة لالستخدام الطيب ،أذيية لألطفال
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
املستحضرات الصحية لألذراض الطبية؛ مواد احلمية ƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌ

الرضع؛ لصقات اجلروح ،مواد التضميد؛ مواد حشو







 30169
التجارية رقم  :
العالمة
2017/11/7
العرشون
العدد
مبيدات الفطرايت ،مبيدات األعشاب
الطفيليات؛  9 :
يف الصنف
الضارة
التاريخ 7102/19/13 : .

اتنت سانت
املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛
أجيو :
أبسم :اجل
من
لألذراضن توووونن
الصحيةسوووو نت ف ك
املستحضرات :بوووو و
العنوووونا
الطبية؛ مواد احلمية

الطيب،منوو ا
لالستخدامندير فل
املعدةا يوون ،لكس و
الغيائية ن را 1
غو
أذيية لألطفال
لصقات ا
 62335ل ن
فرنس مواد التضميد؛ مواد حشو
اجلروح،
الرضع؛
للملكية الفكرية
األسنان؛وشركاهم
مشع  :سااب
التبليغ
عنوان
مستحضرات -إابدة
املطهرات؛
االسنان،

Trade Mark No.: 31465
127
In Class: 5

Date: 03/05/2017
In the name of:
AGUETTANT SANTE
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ

͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂƌĐ^ĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞdŽŶǇ'ĂƌŶŝĞƌ͕ϭ͕ƌƵĞ
ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌ
ůĞǆĂŶĚĞƌ&ůĞŵŝŶŐ͕ϲϵϬϬϳ>zKEͲ&ZE
ďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌ
ƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘ĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

1127
ص .ب
البرية الفطرايت ،مبيدات األعشاب
مبيدات
الطفيليات؛
الضارة .
أبسم  :أجيواتنت سانت


ĚĚƌĞƐƐ͗WĂƌĐ^ĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞdŽŶǇ'ĂƌŶŝĞƌ͕ϭ͕ƌƵĞ
ůĞǆĂŶĚĞƌ&ůĞŵŝŶŐ͕ϲϵϬϬϳ>zKEͲ&ZE



غ و ن را 1ا يوون ،لكس و ندير فل منوو ا

 62335ل ن ا فرنس

Ϳ ; 36

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  1127البرية

مبيدات

الطفيليات؛

الضارة.

مبيدات

العنوووونا
غوو

بوووو

:

ن را

1ا

62335

ل ن

عنوان

التبليغ

:



سااب



سوووو نت ف ك ن توووونن

فرنس

ص .ب  1127البرية


كاهم
وشر

فل منوو

للملكية

ĚĚƌĞƐƐ͗WĂƌĐ^ĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞdŽŶǇ'ĂƌŶŝĞƌ͕ϭ͕ƌƵĞ
ůĞǆĂŶĚĞƌ&ůĞŵŝŶŐ͕ϲϵϬϬϳ>zKEͲ&ZE

ا

الفكرية

-

:

187






In the name of: AGUETTANT SANTE

يوون ،لكسوو ندير
ا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

األعشاب

أبسم  :أجيواتنت سانت
و


In the name of: AGUETTANT SANTE


العنوووونا  :بوووو و سوووو نت ف ك ن توووونن

الفطرايت،





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ












Ϳ ; 36

Ϳ ; 36





العالمة




التجارية





رقم 30166 :

Trade Mark No.: 31466



Trade Mark No.: 31466

العالمة التجارية رقم  30166 :

يف الصنف 9 :

In Class: 5




التاريخ 7102 /19 /13 :
املستحضرات
:
اجل
من

Date: 03/05/2017

والبيطرية؛

In Class: 5

الرضع؛ لصقات اجلروح ،مواد التضميد؛ مستحضرات

Date: 03/05/2017

يف الصنف  9 :

الصيدالنية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ

املستحضرات الصحية لألذراض الطبية؛ مواد احلمية
لألطفال
أذيية
الطيب؛
لالستخدام
املعدة
الغيائية

التاريخ  7102/19/13 :
من اجل  :املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛

إابدة الطفيليات؛ مبيدات األعشاب الضارة.
أبسم  :البوراتوير أجيواتنت
العنوونا

:

62335

عنوان

التبليغ

1

ل ن

:

يوون ،لكسوو ندير
ا

سااب

فرنس

كاهم
وشر

فل منوو

للملكية



In the name of: LABORATOIRE AGUETTANT

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ

Ͳ ĚĚƌĞƐƐ͗ϭƌƵĞůĞǆĂŶĚĞƌ&ůĞŵŝŶŐ͕ϲϵϬϬϳ>zKE
&ZE

ا

الفكرية

-

املستحضرات الصحية لألذراض الطبية؛ مواد احلمية
الغيائية املعدة لالستخدام الطيب؛ أذيية لألطفال


͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖ĨŽŽĚĨŽƌ
ďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘ĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ




الرضع؛ لصقات اجلروح ،مواد التضميد؛ مستحضرات


مبيدات30166
الطفيليات؛ رقم  :
العالمة التجارية
األعشاب الضارة .
إابدة
البوراتوير أجيواتنت
أبسم :
الصنف 9 :
يف

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖ĨŽŽĚĨŽƌ
ďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘ĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

Trade Mark No.: 31466
InClass:
the name
In
5 of: LABORATOIRE AGUETTANT

Date:
03/05/2017
ͲĚĚƌĞƐƐ͗ϭƌƵĞůĞǆĂŶĚĞƌ&ůĞŵŝŶŐ͕ϲϵϬϬϳ>zKE
ندير فل من و ا
191/13ي/وون ،لكس
العن و:نا :
7102و 
التاريخ
&ZE
: 62335ل ن ا فرنس
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛
من اجل
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
موادية -
الطبية؛الفكر
لألذراضللملكية
الصحيةوشركاهم
املستحضرات  :سااب
عنوان التبليغ
احلمية

 1127البرية
ص .ب
لالستخدام الطيب؛ أذيية لألطفال
الغيائية املعدة
الرضع؛ لصقات اجلروح ،مواد التضميد؛ مستحضرات

إابدة الطفيليات؛ مبيدات األعشاب الضارة .


ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖ĨŽŽĚĨŽƌ
ďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘ĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ




In the name of: LABORATOIRE AGUETTANT



ص .ب  1127البرية




العدد العرشون 2017/11/7
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32188
Ϳ

;







العالمة التجارية رقم  30162 :
يف الصنف  13 :

Trade Mark No.: 31467
In Class: 43







Date: 03/05/2017

Trade Mark No.: 31467
In Class: 43

العالمة التجارية رقم  30162 :
يف الصنف  13 :

التاريخ  7102/19/13 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ

͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

التاريخ /19 /13 :
 7102الطعام والشراب ؛ اإلقامة
خدمات لتوفري
من اجل :
من اجل  :خدمات لتوفري الطعام والشراب ؛ اإلقامة
املؤقتة ..
املؤقتة

أبسم  :إنرتسييت هوتيل جي أم يب
أتش

أبسم  :إنرتسييت هوتيل جي أم يب
العنوووووونا
أتش  63522فرانكفوووون ت ه وووو ،

 :ل وووووونن ر ستراسووووووو

،لم ن

13ا

مووووو يرا

Date: 03/05/2017

In the name of: InterCityHotel GmbH

In the name of: InterCityHotel GmbH

͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ǇŽŶĞƌ^ƚƌĂƐƐĞϰϬ͕ϲϬϱϮϴ&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ
'ĞƌŵĂŶǇ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ǇŽŶĞƌ^ƚƌĂƐƐĞϰϬ͕ϲϬϱϮϴ&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ
كاهماسووووووو
وشرستر
وووووونن ر
عنوانالعنوووووونا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
13االفكرية -
للملكية
التبليغ  ::لسااب
ص .ب  1127البرية
'ĞƌŵĂŶǇ
 63522فرانكفوووون ت ه وووو  ،مووووو يرا



العالمة على اللون االمحر والسكين
تشتمل
،لم ن




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
عنوان

ص .ب  1127البرية

تشتمل العالمة على اللون االمحر والسكين


Ϳ ; 39














; 39189
Ϳ






Trade Mark No.: 31468

العالمة التجارية رقم  86713:

In Class: 25

يف الصنف  42 :

التاريخ  4364/32/38 :


Date: 03/05/2017




من اجل   :املالبس ،البسة القدم ،أغطية الرأس ؛ ربطات العنق ͖/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŚĞĂĚŐĞĂƌ
Trade Mark No.: 31468
 30169
اويلالتجارية رقم
العالمة
املزركشة [مناديل]؛ أرواب
الرضع؛  :املناديل
احلريرية ؛ سر

صنادل 79 :
يف الصنف
االستحمام ؛ شباشب االستحمام؛ أغطية
االستحمام؛
التاريخ  7102/19/13 :

الرأس لإلستحمام؛ سراويل السباحة؛ ثياب السباحة؛ مالبس
من اجل  :املالبس ،البسة القدم ،أذطية الرأس ؛
القبعات
مالبس]؛
األحزمة [
الشاطئ؛ أحذية
املناديل
الرضع؛
سراويل
للشاطئ؛احلريرية ؛
ربطات العنق

ƐĐŽƚƐ͖ In
ĂďŝĞƐΖ
͖ĂŶĚĂŶĂƐ ŶĞĐŬĞƌĐŚŝĞĨƐ
͖Class:ƉĂŶƚƐ
25

Date:ĂƚŚ
03/05/2017
͖ĂƚŚ ƌŽďĞƐ
ƐĂŶĚĂůƐ͖ ĂƚŚ ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ ĂƚŚŝŶŐ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ͖ƐĐŽƚƐ

͖ĐĂƉƐ͖ĂƚŚŝŶŐĚƌĂǁĞƌƐ͖ĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͖ĞĂĐŚĐůŽƚŚĞƐ
ĂďŝĞƐΖƉĂŶƚƐ͖ĂŶĚĂŶĂƐŶĞĐŬĞƌĐŚŝĞĨƐ͖ĂƚŚƌŽďĞƐ͖ĂƚŚ
املسطحة
͖ƐĂŶĚĂůƐ͖ĂƚŚƐůŝƉƉĞƌƐ͖ĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐ͖ĂƚŚŝŶŐĚƌĂǁĞƌƐ

͖ĞĂĐŚ ƐŚŽĞƐ
صنادل(ربطات ĞůƚƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ĞƌĞƚƐ͖ ŝďƐ͕ ŶŽƚ ŽĨ
͖ĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͖ĞĂĐŚĐůŽƚŚĞƐ͖ĞĂĐŚƐŚŽĞƐ͖ĞůƚƐĐůŽƚŚŝŶŐ
وشاحات
أرواب الورقية؛
لألطفال ،غري
املستديرة؛ م
االستحمام؛
يالت [مناديل]؛
املزرركشة

عنق)؛

͖ĞƌĞƚƐ͖ŝďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͖ŽĂƐŶĞĐŬůĞƚƐ͖ŽŽƚƵƉƉĞƌƐ

اجلزمات؛ أذطية
شباشب ؛ االستحمام؛
االستحمام ؛
اجلزمات
العلوية للجزم
األجزاء
͖ŽŽƚƐ͖ŽŽƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͖ƌĂĐĞƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ
ƉĂƉĞƌ͖ ŽĂƐ
الرأسالرايضية؛ ŶĞĐŬůĞƚƐ͖ ŽŽƚ ƵƉƉĞƌƐ͖ ŽŽƚƐ͖ ŽŽƚƐ

͖ƌĂƐƐŝĞƌĞƐ͖ƌĞĞĐŚĞƐĨŽƌǁĞĂƌ͖ĂŵŝƐŽůĞƐ͖ĂƉƉĞĂŬƐ
محاالتالسباحة؛
السباحة؛ ثياب
لإلستحمام؛ س(راويل
الصدرمالبسالنسائية؛
محاالت)؛
مشابك للمالبس
͖ĂƉƐŚĞĂĚǁĞĂƌ͖ŚĞŵŝƐĞƚƚĞƐ͖ůŽƚŚŝŶŐĨŽƌŐǇŵŶĂƐƚŝĐƐ
͖ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ
͖ƌĂĐĞƐ ĨŽƌ ĐůŽƚŚŝŶŐ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ
الشاطئ؛ أحيية للشاطئ؛ األحزمة [مالبس]؛ القبعات ͖ůŽƚŚŝŶŐŽĨŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͖ůŽƚŚŝŶŐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͖ŽĂƚƐ
البنطلوانت القصرية (لالرتداء)؛ القمصان النسائية الداخلية ŽůůĂƌƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖ŽůůĂƌƐĐůŽƚŚŝŶŐ͖ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ
͖ƌĂƐƐŝĞƌĞƐ
ƌĞĞĐŚĞƐ ĨŽƌ ǁĞĂƌ͖ ĂŵŝƐŽůĞƐ͖ ĂƉ
املسطحة املستديرة؛ مريالت لألطفال ،ذري الورقية؛
͖ĐůŽƚŚŝŶŐ͖DĂƐƋƵĞƌĂĚĞĐŽƐƚƵŵĞƐ͖ƵĨĨƐ͖ǇĐůŝƐƚƐΖĐůŽƚŚŝŶŐ

االستحمام؛ صنادل االستحمام ؛ شباشب االستحمام؛ أغطية
الرأس لإلستحمام؛ سراويل السباحة؛ ثياب السباحة؛ مالبس

العدد العرشون 2017/11/7

الشاطئ؛ أحذية للشاطئ؛ األحزمة [مالبس]؛ القبعات املسطحة
املستديرة؛ مريالت لألطفال ،غري الورقية؛ وشاحات (ربطات

عنق)؛ األجزاء العلوية للجزم ؛ اجلزمات؛ اجلزمات الرايضية؛
مشابك للمالبس (محاالت)؛ محاالت الصدر النسائية؛

البنطلوانت القصرية (لالرتداء)؛ القمصان النسائية الداخلية

القصرية؛ حواف القبعات األمامية ؛ القبعات [أغطية للرأس]؛
القمصان القصرية؛ مالبس ممارسة التمارين البدنية؛ مالبس من
اجللد املقلد؛ املالبس اجللدية؛ املعاطف ؛ الياقات الواقية؛

ايقات [مالبس]؛ املالبس املكونة من أكثر من قطعة (ألبسة)؛
مالبس للحفالت التنكرية؛ أزرار األكمام؛ مالبس راكيب

الدراجات؛ ايقات قابلة للفك؛ السراويل الداخلية [مالبس]؛

واقيات املالبس؛ األرواب النسائية؛ أغطية لألذنني [مالبس]؛
األحذية أو الصنادل املصنوعة من األلياف العشبية؛ صدارات

لصيد السمك؛ املستلزمات املعدنية لألحذية واجلزم؛ أحذية لعبة
كرة القدم؛ أغطية تدفأة األقدام ،غري املدفأة كهرابئيا؛ األجزاء
العلوية من ألبسة القدم؛ العباءات؛ الثياب املصنوعة من قماش

͖ƐĐŽƚƐ͖ ĂďŝĞƐΖ ƉĂŶƚƐ͖ ĂŶĚĂŶĂƐ ŶĞĐŬĞƌĐŚŝĞĨƐ
ĂƚŚ ƌŽďĞƐ͖ ĂƚŚ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ĂƚŚ ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ ĂƚŚŝŶŐ

129
͖ĐĂƉƐ͖ĂƚŚŝŶŐĚƌĂǁĞƌƐ͖ĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͖ĞĂĐŚĐůŽƚŚĞƐ
ĞĂĐŚ ƐŚŽĞƐ͖ ĞůƚƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ĞƌĞƚƐ͖ ŝďƐ͕ ŶŽƚ ŽĨ
ƉĂƉĞƌ͖ ŽĂƐ ŶĞĐŬůĞƚƐ͖ ŽŽƚ ƵƉƉĞƌƐ͖ ŽŽƚƐ͖ ŽŽƚƐ
͖ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ͖ ƌĂĐĞƐ ĨŽƌ ĐůŽƚŚŝŶŐ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ
ƌĂƐƐŝĞƌĞƐ͖ ƌĞĞĐŚĞƐ ĨŽƌ ǁĞĂƌ͖ ĂŵŝƐŽůĞƐ͖ ĂƉ
ƉĞĂŬƐ͖ ĂƉƐ ŚĞĂĚǁĞĂƌ͖ ŚĞŵŝƐĞƚƚĞƐ͖ ůŽƚŚŝŶŐ ĨŽƌ
͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐƐ͖ ůŽƚŚŝŶŐ ŽĨ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ
ůŽƚŚŝŶŐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͖ŽĂƚƐ͖ŽůůĂƌƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖ŽůůĂƌƐ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ DĂƐƋƵĞƌĂĚĞ
ĐŽƐƚƵŵĞƐ͖ ƵĨĨƐ͖ ǇĐůŝƐƚƐΖ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ĞƚĂĐŚĂďůĞ
ĐŽůůĂƌƐ͖ ƌĂǁĞƌƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ƌĞƐƐ ƐŚŝĞůĚƐ͖ ƌĞƐƐŝŶŐ
ŐŽǁŶƐ͖ Ăƌ ŵƵĨĨƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ƐƉĂƌƚŽ ƐŚŽĞƐ Žƌ
ƐĂŶĚĂůƐ͖ &ŝƐŚŝŶŐ ǀĞƐƚƐ͖ &ŝƚƚŝŶŐƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ĨŽƌ ƐŚŽĞƐ
ĂŶĚ ďŽŽƚƐ͖ &ŽŽƚďĂůů ďŽŽƚƐ͖ &ŽŽƚŵƵĨĨƐ͕ ŶŽƚ

الغربدين؛ أحزمة الواقيات اليت ترتدى فوق املالبس؛ الواقيات

͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ŚĞĂƚĞĚ͖ &ŽŽƚǁĞĂƌ ƵƉƉĞƌƐ͖ &ƌŽĐŬƐ

املطاطية لألحذية؛ مشدات اجلسم ؛ القفازات [مالبس]؛ أحذية

͖'ĂďĂƌĚŝŶĞƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ 'ĂŝƚĞƌ ƐƚƌĂƉƐ͖ 'ĂůŽƐŚĞƐ

ممارسة التمارين البدنية؛ األحذية ذات الرقبة القصرية؛ القبعات ؛

أربطة الرأس [مالبس]؛ أغطية للرأس؛ قطع كعوب اجلزم
واألحذية؛ كعاب للجوارب الطويلة؛ كعوب لألحذية ؛

القلنسوات (مالبس)؛ اجلوارب الطويلة؛ النعال الداخلية؛

السرتات [مالبس]؛ قمصان صوفية [مالبس]؛ املالبس احملبوكة

(ألبسة)؛ األحذية ذات الرابطات؛ مالبس األطفال حديثي

الوالدة؛ السراويل الضيقة؛ املالبس الكتانية الضيقة (مالبس)؛
طرحات؛ القفازات بدون أماكن لألصابع؛ أحزمة للنقود

[مالبس]؛ مالبس سائقي الدراجات النارية؛ أغطية لتدفئة

األذنني [مالبس]؛ ربطات العنق؛ التجهيزات ملنع االنزالق
للجزم والألحذية؛ املالبس اخلارجية؛ مالبس العمل الكاملة

بكوهنا قطعة واحدة؛ املعاطف اليت ترتدى فوق املالبس؛ مالبس

النوم؛ القبعات الورقية (مالبس)؛ السرتات ذات القلنسوات؛

الوشاحات اليت توضع على الكتفني؛ املعاطف املبطنة؛ التنانري

التحتية؛ مناديل اجليب املربّعة؛ جيوب املالبس؛ املالبس اجلاهزة؛
البطاانت اجلاهزة (أجزاء من مالبس)؛ الصنادل؛ ساري (لباس

هندي)؛ النطاقات لالرتداء؛ األوشحة؛ القطع اليت توضع على
القمصان من جهة الصدر؛ ايقات القمصان؛ القمصان؛
االحذية؛ وأغطية تدفئة األكتاف ؛ قبعات االستحمام؛ القمصان
النسائية الداخلية؛ التنانري ؛ القبعات الضيقة؛ أغطية العينني

Ͳ'ŝƌĚůĞƐ͖ 'ůŽǀĞƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ 'ǇŵŶĂƐƚŝĐ ƐŚŽĞƐ͖ ,ĂůĨ
ďŽŽƚƐ͖ ,ĂƚƐ͖ ,ĞĂĚďĂŶĚƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ,ĞĂĚŐĞĂƌ ĨŽƌ
ǁĞĂƌ͖ ,ĞĞůƉŝĞĐĞƐ ĨŽƌ ďŽŽƚƐ ĂŶĚ ƐŚŽĞƐ͖,ĞĞůƉŝĞĐĞƐ
͖ĨŽƌ ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ ,ĞĞůƐ͖ ,ŽŽĚƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ,ŽƐŝĞƌǇ
͖/ŶŶĞƌ ƐŽůĞƐ͖ :ĂĐŬĞƚƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ :ĞƌƐĞǇƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖<ŶŝƚǁĞĂƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖>ĂĐĞďŽŽƚƐ͖>ĂǇĞƚƚĞƐĐůŽƚŚŝŶŐ
͖>ĞŐŐŝŶŐƐ͖ ŽĚǇ ůŝŶĞŶ ŐĂƌŵĞŶƚƐ͖ DĂŶƚŝůůĂƐ
DŝƚƚĞŶƐ͖ DŽŶĞǇ ďĞůƚƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ DŽƚŽƌŝƐƚƐΖ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ DƵĨĨƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ EĞĐŬƚŝĞƐ͖ EŽŶͲƐůŝƉƉŝŶŐ
͖ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďŽŽƚƐ ĂŶĚ ƐŚŽĞƐ͖ KƵƚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐ
͖KǀĞƌĂůůƐ͖KǀĞƌĐŽĂƚƐ͖WĂũĂŵĂƐ͖WĂƉĞƌŚĂƚƐĐůŽƚŚŝŶŐ
WĂƌŬĂƐ͖ WĞůĞƌŝŶĞƐ͖ WĞůŝƐƐĞƐ͖ WĞƚƚŝĐŽĂƚƐ͖ WŽĐŬĞƚ
͖ƐƋƵĂƌĞƐ͖WŽĐŬĞƚƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖ZĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ZĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ůŝŶŝŶŐƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ^ĂŶĚĂůƐ
^ĂƌŝƐ͖ ^ĂƐŚĞƐ ĨŽƌ ǁĞĂƌ͖ ^ĐĂƌĨƐ͖ ^Śŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐ͖ ^Śŝƌƚ
͖ǇŽŬĞƐ͖^ŚŝƌƚƐ͖^ŚŽĞƐ͖^ŚŽƵůĚĞƌǁƌĂƉƐ͖^ŚŽǁĞƌĐĂƉƐ
͖^ŝŶŐůĞƚƐ͖ ^ŬŝƌƚƐ͖ ^ŬƵůů ĐĂƉƐ͖ ^ůĞĞƉ ŵĂƐŬƐ͖ ^ůŝƉƉĞƌƐ

الوشاحات اليت توضع على الكتفني؛ املعاطف املبطنة؛ التنانري

التحتية؛ مناديل اجليب املربّعة؛ جيوب املالبس؛ املالبس اجلاهزة؛

العرشون
العدد
2017/11/7من مالبس)؛ الصنادل؛ ساري (لباس
اجلاهزة (أجزاء
البطاانت

هندي)؛ النطاقات لالرتداء؛ األوشحة؛ القطع اليت توضع على
القمصان من جهة الصدر؛ ايقات القمصان؛ القمصان؛

االحذية؛ وأغطية تدفئة األكتاف ؛ قبعات االستحمام؛ القمصان
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

الطويلة املاصة للعرق؛ مسامري أحذية كرة القدم؛ السرتات

املنسوجة من الصوف [مالبس]؛ البدالت؛ واقيات الشمس؛

املالبس الداخلية املمتصة للعرق (مالبس داخلية)؛ الكنزات؛

مالبس النساء التحتية املخرمة [املالبس الداخلية]؛ القمصان

ذات األكمام القصرية؛ املالبس الضيقة ؛ القطع األمامية

لألحذية؛ قبعات رمسية؛ أحزمة السراويل؛ البنطلوانت؛
العمامات؛ السراويل الداخلية؛ املالبس الداخلية؛ أزايء موحدة؛

احلجاابت (مالبس)؛ السرتات بدون أكمام ؛ أطراف أمامية
للقبعات؛ املالبس املضادة للبلل؛ حواشي التقوية للجزم

املضادة للبلل للتزجل على املاء؛ اخلمارات؛
ولألحذية؛ املالبس
ّ
أحذية خشبية .

أبسم  :لوتو سبورت إيطاليا أس.يب.إيه.
العن و ا  :في و

ف ) ،م ط لي

ا يليوو ا و  04404 ،5/7تييفيغن و ا (ت و

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

WĂƌŬĂƐ͖ WĞůĞƌŝŶĞƐ͖ WĞůŝƐƐĞƐ͖ WĞƚƚŝĐŽĂƚƐ͖ WŽĐŬĞƚ
͖ƐƋƵĂƌĞƐ͖WŽĐŬĞƚƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖ZĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐůŽƚŚŝŶŐ
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͖ZĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ůŝŶŝŶŐƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ^ĂŶĚĂůƐ
^ĂƌŝƐ͖ ^ĂƐŚĞƐ ĨŽƌ ǁĞĂƌ͖ ^ĐĂƌĨƐ͖ ^Śŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐ͖ ^Śŝƌƚ
͖ǇŽŬĞƐ͖^ŚŝƌƚƐ͖^ŚŽĞƐ͖^ŚŽƵůĚĞƌǁƌĂƉƐ͖^ŚŽǁĞƌĐĂƉƐ
͖^ŝŶŐůĞƚƐ͖ ^ŬŝƌƚƐ͖ ^ŬƵůů ĐĂƉƐ͖ ^ůĞĞƉ ŵĂƐŬƐ͖ ^ůŝƉƉĞƌƐ
^ŵŽĐŬƐ͖ ^ŽĐŬ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ ^ŽĐŬƐ͖ ^ŽůĞƐ ĨŽƌ
͖ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ^ƉŽƌƚƐ ƐŚŽĞƐ͖ ^ƚŽĐŬŝŶŐ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ
^ƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ ^ǁĞĂƚͲĂďƐŽƌďĞŶƚ ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚďĂůů ďŽŽƚƐ͖ ^ƚƵĨĨ ũĂĐŬĞƚƐ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ^ƵŝƚƐ͖ ^ƵŶ
ƵŶĚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐ

^ǁĞĂƚͲĂďƐŽƌďĞŶƚ

͖ǀŝƐŽƌƐ

͖ƵŶĚĞƌǁĞĂƌ͖ ^ǁĞĂƚĞƌƐ͖ dĞĚĚŝĞƐ ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ
͖dĞĞͲƐŚŝƌƚƐ͖ dŝŐŚƚƐ͖ dŝƉƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ dŽƉ ŚĂƚƐ
͖dƌŽƵƐĞƌ ƐƚƌĂƉƐ͖ dƌŽƵƐĞƌƐ͖ dƵƌďĂŶƐ͖ hŶĚĞƌƉĂŶƚƐ
hŶĚĞƌǁĞĂƌ͖hŶŝĨŽƌŵƐ͖sĞŝůƐĐůŽƚŚŝŶŐ͖sĞƐƚƐ͖sŝƐŽƌƐ

ŚĂƚŵĂŬŝŶŐ͖ tĂƚĞƌƉƌŽŽĨ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ tĞůƚƐ ĨŽƌ ďŽŽƚƐ
͖ĂŶĚ ƐŚŽĞƐ͖ tĞƚ ƐƵŝƚƐ ĨŽƌ ǁĂƚĞƌͲƐŬŝŝŶŐ͖ tŝŵƉůĞƐ
͘tŽŽĚĞŶƐŚŽĞƐ

In the name of: LOTTO SPORT
ITALIA S.P.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗sŝĂDŽŶƚĞďĞůůƵŶĂϱͬϳ͕ϯϭϬϰϬ
dƌĞǀŝŐŶĂŶŽ;dsͿ͕/d>z
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 7744البرية













ص .ب  1127البرية
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Trade Mark
Mark No.:
No.: 31469
31469
Trade

 30165
رقم 86713::
التجارريةية رقم
العالمة التجا
العالمة

In Class: 35

يف الصنف  39 :

يف الصنف  82 :

التاريخ  7102/19/13 :
 4364
اجل32/38: :
منريخ
التا
ابلتجزئة ،البيع ابجلملة ،وعلى
خدمات /البيع

In Class: 35

Date: 03/05/2017

Date:
03/05/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
^ĂůĞďǇƌĞƚĂŝů͕ǁŚŽůĞƐĂůĞ͕ŽŶůŝŶĞĂŶĚďǇ
ŵĂŝůŽƌĚĞƌŽĨ͗ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ƐƉŽƌƚƐǁĞĂƌ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ƐƉŽƌƚƐ

ابجلملة،االلبسة
للمالبس،
اإلنرتنت :وبواسطة
͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ͕ďĞůƚƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ƐŽĂƉƐ
/Ŷ
وعلى اإلنرتنت ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ^ĂůĞ ďǇ ƌĞƚĂŝů͕ ǁŚŽůĞƐĂůĞ͕ ŽŶůŝŶĞ
يدي:البيع
الطلبابلالتجربزئة،
خدمات البيع
من اجل
الرايضية ،البسة القدم ،ألبسة القدم الرايضية ،أذطية

ǁĂƚĐŚĞƐ͕ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ƐƉŽƌƚƐŐůĂƐƐĞƐ͕ƐƉĞĐƚĂĐůĞ

ĨƌĂŵĞƐ͕ƐƉĞĐƚĂĐůĞĐĂƐĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĂŶĚƐĂĨĞƚǇĐůŽƚŚŝŶŐĂŶĚ
العطرية،االلبسة
املوادللمالبس،
األحزمة،ربيدي:
وبواسطة  ،الطلب ال
ĂŶĚ
الرايضية ،البسة ͕ďǇ ŵĂŝů ŽƌĚĞƌ ŽĨ͗ ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ ƐƉŽƌƚƐǁĞĂƌ
مستحضرات
الرأس

القدم ،ألبسة القدم الرايضية ،أغطية الرأس  ،األحزمة ،املواد

العطرية ،مستحضرات التجميل ،الصابون ،ساعات اليد،
النظارات الطبية ،النظارات الشمسية ،النظارات الرايضية،

إطارات 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 ،أدوات ممارسة التمارين البدنية والرايضة،

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 .

أبسم  :لوتو سبورت إيطاليا أس.يب.إيه.
العن و ا  :في و

ف ) ،م ط لي

ا يليوو ا و  04404 ،5/7تييفيغن و ا (ت و

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية –
ص .ب  7744البرية



͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͕ůƵŐŐĂŐĞ

͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ƐƉŽƌƚƐ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŚĞĂĚŐĞĂƌ͕ ďĞůƚƐ
͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ ƐŽĂƉƐ͕ ǁĂƚĐŚĞƐ͕ ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ
͕ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ ƐƉŽƌƚƐ ŐůĂƐƐĞƐ͕ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ ĨƌĂŵĞƐ
ƐƉĞĐƚĂĐůĞĐĂƐĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĂŶĚƐĂĨĞƚǇĐůŽƚŚŝŶŐĂŶĚ
͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ ŚĞůŵĞƚƐ ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ͕ ůƵŐŐĂŐĞ
ƌƵĐŬƐĂĐŬƐ͕ ďĂŐƐ͕ ŚŽůĚĂůůƐ ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ͕ ďĂŐƐ ĨŽƌ
͕ƐƉŽƌƚŝŶŐ ĂƌƚŝĐůĞƐ͕ ŐŽŽĚƐ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ƉĂƉĞƌ
͕ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͕ ŐǇŵŶĂƐƚŝĐ ĂŶĚ ƐƉŽƌƚŝŶŐ ĂƌƚŝĐůĞƐ
͕ĨŽŽƚďĂůůƐ͕ ƐŚŝŶ ƉĂĚƐ͕ ŬŶĞĞ ƉĂĚƐ͕ ŐůŽǀĞƐ ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ
͕ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ĂŶĚ ŬŝƚĐŚĞŶ ƵƚĞŶƐŝůƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ
͕ǁŽǀĞŶ ĂŶĚ ƚĞǆƚŝůĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ůŝŶĞŶ
͘ďĞĚůŝŶĞŶ͕ďůĂŶŬĞƚƐ͕ƚĂďůĞůŝŶĞŶƐ

In the name of: LOTTO SPORT
ITALIA S.P.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗sŝĂDŽŶƚĞďĞůůƵŶĂϱͬϳ͕ϯϭϬϰϬ
dƌĞǀŝŐŶĂŶŽ;dsͿ͕/d>z
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :















Ϳ ; 11
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Trade Mark No.: 31470

العالمة التجارية رقم  30121 :

In Class: 30
Date: 03/05/2017

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/19/13 :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
من اجل  :النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز
Trade Mark
31470
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
العالمة التجارية رقم  :
Date:No.:
03/05/2017
مقام7102
/1930121
/13
النب ،املتة  -الدقيق
التاريخ :يقوم
والتابيوكا والساجور ،وما
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
يف الصنف   31 :من اجل  :النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز
͗In Class: /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
30
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
احلبوبوما–يقوماخلبز
والتابيوكامن
واملستحضرات املصنوعة
والكعك -الدقيق
مقام النب ،املتة
والساجور،
Trade
Mark
No.:
31470
 30121
العالمة التجارية رقم  :
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ

ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
اخلبز–والكعك
احلبوب –
اخلمريةاملصنوعة من
واملستحضرات
اخلبيز
ومسحوق
–
والفطائر واحللوايت
In Class: ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
30

يف الصنف  31 :
والفطائر واحللوايت – اخلمرية ومسحوق اخلبيز –
مساحيق ذيائية – مقبالت ذيائية – احلالوة والطحينة -
مساحيق ذيائية – مقبالت ذيائية – احلالوة والطحينة -
البوظة– -ع
على املثلجات – الثلج
والعسلوالعسل
النحلسل النحل
سلالبوظة  -ع
الثلج –
على–املثلجات




األسود  -على

التوابل –التوابل –
اخلردل–– الفلفل –
األسود  -على
اخلردل –امللح –الفلفل
امللح –

اخلل – الصلصة  -الشوكوالته واملغطسات
الصلصة  -الشوكوالته واملغطسات
والبسكويت – حبوب شوكوالته ملبسة  -السكاكر –

اخلل –
ملبسة -
والبسكويت – حبوب
السكاكر –– قضامة
األطفال – ملبس
كوالته– مصاص
شو الراحة
العلكة –

مصاص– فوندان .
العلكة – الراحة – سكرية
األطفال – ملبس – قضامة
أبسم  :أوج رايق اديب ابو خرمة
سكرية – فوندان .
العنونا  :نو يلال _ ش :يادا التف و ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƐŚĂƌĞĞǁĂĚǇĂůƚƵĨĂŚƚĞů͗ϬϱϵϵϮϱϳϳϳϳ
In the name of: awj rayeq adeeb abo kharmah
322011111
أبسم  :أوج رايق اديب /ابوتلفن :
خرمة
In the name of: awj rayeq adeeb abo kharmah

عنوان التبليغ  :انبلس _ ش :وادي التفاح  /تلفون:
العنونا  :نو يلال _ ش :يادا التف و
157311101

322011111
 /تلفن :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺƐŚĂƌĞĞǁĂĚǇ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƐŚĂƌĞĞǁĂĚǇĂůƚƵĨĂŚƚĞů͗ϬϱϵϵϮϱϳϳϳϳ
ĂůƚƵĨĂŚƚĞů͗ϬϱϵϵϮϱϳϳϳϳ

التبليغ  :انبلس _ ش :وادي التفاح  /تلفون:
عنوان


157311101






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͺƐŚĂƌĞĞǁĂĚǇ

ĂůƚƵĨĂŚƚĞů͗ϬϱϵϵϮϱϳϳϳϳ


Ϳ ; 14

; 10 Ϳ192













Ϳ ; 10



العالمة التجارية رقم  14114:

يف الصنف  92 :







التاريخ  9341/30/31 :

يف الصنف  75 :
 ، 7102لنب
اض19ا/لطهو
الغر
البيض
/13
التاريخ :

Trade Mark No.: 31471

Date: 03/05/2017

البوميين  ،اجلينات

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 ،


Trade Mark No.: 31471
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  30120 :

من اجل  :زالل



In Class: 29
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚDate:
ŽĨ͗03/05/2017
͕ ůďƵŵĞŶ ĨŽƌ ĐƵůŝŶĂƌǇ ƉƵƌƉŽƐĞ

͕ ůďƵŵŝŶ ŵŝůŬ ͕ ůŐŝŶĂƚĞƐ ĨŽƌ ĐƵůŝŶĂƌǇ ƉƵƌƉŽƐĞ
ůŵŽŶĚƐ͕ ŐƌŽƵŶĚ ͕ ůŽĞ ǀĞƌĂ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĨŽƌ ŚƵŵĂŶ
͕ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ŶĐŚŽǀǇ͕ŶŝŵĂůŵĂƌƌŽǁĨŽƌĨŽŽĚ
͕ƉƉůĞƉƵƌĠĞ͕ĂĐŽŶ͕ĞĂŶƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚĚŝŶŐ
͕ ůŽŽĚ ƐĂƵƐĂŐĞ ͕ ŽŶĞ Žŝů ͕ ĞĚŝďůĞ ͕ ŽƵŝůůŽŶ

In Class: 29
Date: 03/05/2017

 92 : يف الصنف

 9341/30/31 : التاريخ

العدد
133
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ůďƵŵĞŶ ĨŽƌ ĐƵůŝŶĂƌǇ ƉƵƌƉŽƐĞ ͕  اجلينات،  لنب البوميين، الغراض الطهو2017/11/7
العرشونزالل البيض
: من اجل
ůďƵŵŝŶ ŵŝůŬ ͕ ůŐŝŶĂƚĞƐ ĨŽƌ ĐƵůŝŶĂƌǇ ƉƵƌƉŽƐĞ ͕

ůŵŽŶĚƐ͕ ŐƌŽƵŶĚ ͕ ůŽĞ ǀĞƌĂ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĨŽƌ ŚƵŵĂŶ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ŶĐŚŽǀǇ͕ŶŝŵĂůŵĂƌƌŽǁĨŽƌĨŽŽĚ͕
ƉƉůĞƉƵƌĠĞ͕ĂĐŽŶ͕ĞĂŶƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚĚŝŶŐ͕
ůŽŽĚ ƐĂƵƐĂŐĞ ͕ ŽŶĞ Žŝů ͕ ĞĚŝďůĞ ͕ ŽƵŝůůŽŶ ͕
ŽƵŝůůŽŶ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ ͕ ŽƵŝůůŽŶ ;WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
ŵĂŬŝŶŐ —Ϳ ͕ ƌŽƚŚ ͕ ƌŽƚŚ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ ͕ ƵƚƚĞƌ ͕
ƵƚƚĞƌ;ŚŽĐŽůĂƚĞŶƵƚ—Ϳ͕ƵƚƚĞƌ;ŽĐŽĂ—Ϳ͕ƵƚƚĞƌ
;ŽĐŽŶƵƚ—Ϳ ͕ ƵƚƚĞƌ ;WĞĂŶƵƚ—Ϳ ͕ ƵƚƚĞƌĐƌĞĂŵ ͕
ĂǀŝĂ͕ŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞ͕ŚĞĞƐĞ͕ŚŝƉƐ;&ƌƵŝƚ—Ϳ͕ŚŝƉƐ
;WŽƚĂƚŽ—Ϳ͕ŚŽĐŽůĂƚĞ ŶƵƚ ďƵƚƚĞƌ ͕ ŚŽĐŽůĂƚĞ ŶƵƚ
ďƵƚƚĞƌ ͕ ůĂŵƐ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕ ŽĐŽĂ ďƵƚƚĞƌ ͕ ŽĐŽŶƵƚ
ďƵƚƚĞ͕ ŽĐŽŶƵƚ͕ ĚĞƐŝĐĐĂƚĞĚ ͕ ŽĐŽŶƵƚ ĨĂ ͕ ŽĐŽŶƵƚ
Žŝů͕ŽůǌĂŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͕ŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ;ŽƵŝůůŽŶ—Ϳ͕
ŽƌŶŽŝů͕ƌĂŶďĞƌƌǇƐĂƵĐĞĐŽŵƉŽƚĞ͕ƌĂǇĨŝƐŚŶŽƚ
ůŝǀĞ͕ƌĞĂŵĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƌĞĂŵ;tŚŝƉƉĞĚ—Ϳ͕
ƌŝƐƉƐ ;WŽƚĂƚŽ—Ϳ ͕ ƌŽƋƵĞƚƚĞƐ ͕ ƌƵƐƚĂĐĞĂŶƐ͕ ŶŽƚ
live , Crystallized fruits , Curd , Dates , Edible birds’
ŶĞƐƚƐ ͕ ĚŝďůĞ ĨĂƚƐ ͕ ĚŝďůĞ ŽŝůƐ ͕ ŐŐ ŶŽŐ ;EŽŶͲ
ĂůĐŽŚŽůŝĐ͕;ـŐŐƐ͕ŐŐƐ;WŽǁĚĞƌĞĚ—Ϳ͕ŐŐƐ;^ŶĂŝů—
ͿĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕&Ăƚ;ŽĐŽŶƵƚ—Ϳ͕&ĂƚͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ŵŝǆƚƵƌĞƐĨŽƌďƌĞĂĚƐůŝĐĞƐ͕&ĂƚƚǇƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ ŽĨ ĞĚŝďůĞ ĨĂƚ ͕ &ĞƌŵĞŶƚĞĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ
ĨŽŽĚƐŬŝŵŝĐŚŝ ͕ &ĞƌŵĞŶƚƐ;DŝůŬ—ͿĨŽƌĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ ͕ &ŝůůĞƚƐ ;&ŝƐŚ—Ϳ ͕ &ŝƐŚ ;&ŽŽĚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŵĂĚĞĨƌŽŵ—Ϳ͕&ŝƐŚŵĞĂůĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕

&ŝƐŚ͕ŶŽƚůŝǀĞ͕&ŝƐŚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕&ŝƐŚ;^ĂůƚĞĚ—Ϳ͕&ŝƐŚ
ƐƉĂǁŶ ;ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ—Ϳ ͕ &ŝƐŚ͕ ƚŝŶŶĞĚ ĐĂŶŶĞĚ ;ŵ͘Ϳ͕
&ůĂǆƐĞĞĚŽŝůĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͕&ŽŽĚƐƉƌĞƉĂƌĞĚ
ĨƌŽŵĨŝƐŚ͕&ƌŽƐƚĞĚĨƌƵŝƚƐ͕&ƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚƐ͕&ƌƵŝƚĐŚŝƉƐ͕
&ƌƵŝƚ ũĞůůŝĞƐ ͕ &ƌƵŝƚ ƉĞĞů ͕ &ƌƵŝƚ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕ &ƌƵŝƚ
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŝŶĂůĐŽŚŽů͕&ƌƵŝƚƉƵůƉ͕&ƌƵŝƚƐĂůĂĚƐ͕&ƌƵŝƚ͕
ƐƚĞǁĞĚ͕&ƌƵŝƚͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͕&ƌƵŝƚƐ;ƌǇƐƚĂůůŝǌĞĚ
—Ϳ ͕ &ƌƵŝƚƐ ;&ƌŽƐƚĞĚ—Ϳ ͕ &ƌƵŝƚƐ͕ ƚŝŶŶĞĚ ĐĂŶŶĞĚ
;ŵ͘Ϳ ͕ 'ĂŵĞ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕ 'ĂƌůŝĐ ;WƌĞƐĞƌǀĞĚ—Ϳ ͕
'ĞůĂƚŝŶĞ ͕ 'ŚĞƌŬŝŶ ͕ 'ŝŶŐĞƌ ũĂŵ ͕ ,Ăŵ ͕ ,ĞƌƌŝŶŐƐ ͕
,ƵŵŵƵƐĐŚŝĐŬƉĞĂƉĂƐƚĞ͕/ƐŝŶŐůĂƐƐĨŽƌĨŽŽĚ͕:ĂŵƐ
͕:ĞůůŝĞƐĨŽƌĨŽŽĚ͕:ƵŝĐĞƐ;sĞŐĞƚĂďůĞ—ͿĨŽƌĐŽŽŬŝŶŐ͕
<ĞĨŝƌ ŵŝůŬ ďĞǀĞƌĂŐĞ ͕ <ŽƵŵŝƐƐ ŬƵŵŝƐƐ ŵŝůŬ
ďĞǀĞƌĂŐĞ ͕ >ĂƌĚ ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ >ĂǀĞƌ ;dŽĂƐƚĞĚ—Ϳ ͕
>ĞĐŝƚŚŝŶ ĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ͕ >ĞŶƚŝůƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕
>ŝŶƐĞĞĚŽŝůĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͕>ŝǀĞƌ͕>ŝǀĞƌƉąƚĠ͕
>ŽďƐƚĞƌƐ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕ >ŽďƐƚĞƌƐ ;^ƉŝŶǇ—Ϳ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕
>ŽǁͲĨĂƚ ƉŽƚĂƚŽ ĐŚŝƉ ͕ DĂŝǌĞ Žŝů ͕ DĂƌŐĂƌŝŶĞ ͕
DĂƌŵĂůĂĚĞ͕DĂƌƌŽǁ;ŶŝŵĂů—ͿĨŽƌĨŽŽĚ͕DĞĂƚ͕
DĞĂƚ ĞǆƚƌĂĐƚƐ ͕ DĞĂƚ ũĞůůŝĞƐ ͕ DĞĂƚ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕
DĞĂƚ͕ ƚŝŶŶĞĚ ĐĂŶŶĞĚ ;ŵ͘Ϳ ͕ DĞĂƚƐ ;^ĂůƚĞĚ—Ϳ ͕

 االلو فريا املعد لالستهالك،  لوز مطحون، الغراض الطهو
 هريس،  خناع عظم احليواانت للطعام،  مسك االنشوفة، البشري

 سجق من حلم اخلنزير،  بقول حمفوظة،  حلم خنزير مملح، تفاح

،  مرق حلم،  زيت عظام معد لالكل،  سجق من الدم، والدم

،  زبدة،  مستحضرات العداد مرق اللحم، ركازات مرق اللحم
 زبدة،  زبدة جوز اهلند،  زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكالته
،  جبنة،  حلوم مطبوخة،  كافيار،  كرمية الزبدة، فول سوداين

 حلزون،  زبدة لب الشوكالته،  رقائق بطاطا، رقائق فواكه

 جوز هند،  زبدة جوز اهلند،  زبدة الكاكاو، )صديف (غري حي
،  زيت لفت للطعام،  زيت جوز اهلند،  دهن جوز اهلند، جمفف

 سرطان،  توت بري مطبوخ،  زيت ذرة، ركازات مرق اللحم

،  قشدة خمفوقة، ) قشدة (منتجات االلبان، )النهر)غري حي
 فواكه مغطاه، ) قشرايت ( غري حية،  كبة، رقائق البطاطا
 دهون صاحلة،  بيض صاحل لالكل،  متور،  خثارة اللنب، ابلسكر
،  بيض،  شراب بيض غري كحويل،  زيوت صاحلة لالكل، لالكل

،  دهن جوز اهلند،  بيض حلزون لالستهالك، بيض مسحوق
 مواد دهنية لصنع دهون، خماليط حتتوي على دهن لشرائح اخلبز

، ) اطعمة من اخلضراوات املخمرة (الكيمتشي، صاحلة لالكل

، ) شرائح مسك طرية (فيليه، مخرية احلليب الغراض الطهو

 دقيق مسك لالستهالك، منتجات غذائية معدة من السمك

 بيض،  مسك مملح،  مسك حمفوظ،  مسك غري حي، البشري
،  زيت كتان الغراض الطهو،  مسك معلب، السمك املعاجل

 فواكه جممدة،  فواكه مثلجة، منتجات غذائية معدة من السمك

 فواكه،  قشور فواكه،  هالم (جلي) الفواكه،  رقائق الفواكه،
 سلطة فواكه،  لب فواكه،  فواكه حمفوظة يف الكحول، حمفوظة

 فواكه مغطاه،  اطعمة خفيفة اساسها الفواكه،  فواكه مطبوخة،
،  ثوم حمفوظ،  غري حية، حلوم الصيد،  فواكه معلبة، ابلسكر

 فخد،  مرىب الزجنبيل،  خيار خملل، جيالتني (هالم) للطعام

 غراء السمك، ) محص (عجينة احلمص،  مسك فسيخ، خنزير

 عصري خضراوات،  )جلي هالم) للطعام،  مربيات، للطعام

 كوميس ( مشروب من، ) كفري ( مشروب من اللنب، للطبخ

 الليستني،  اعشاب حبرية حممصة،  دهن خنزير للطعام، )اللنب

 زيت بزر الكتان،  عدس حمفوظ، (مادة دهنية) الغراض الطهو
 سرطان حبري،  عجينة حلم الكبد،  حلم الكبد، الغراض الطهو

،  رقائق بطاطا قليلة الدهن، ) جراد حبري (غري حي، )(غري حي
 خناع عظم،  مرىب فواكه،  مسن نبايت، زيت الذرة الصفراء
 حلم،  هالم حلم،  خالصات اللحوم،  حلوم، احليواانت للطعام

،  لنب البوميين،  حليب،  حلوم مملحة،  حلم معلب، حمفوظ

'ĞůĂƚŝŶĞ ͕ 'ŚĞƌŬŝŶ ͕ 'ŝŶŐĞƌ ũĂŵ ͕ ,Ăŵ ͕ ,ĞƌƌŝŶŐƐ ͕
,ƵŵŵƵƐĐŚŝĐŬƉĞĂƉĂƐƚĞ͕/ƐŝŶŐůĂƐƐĨŽƌĨŽŽĚ͕:ĂŵƐ
͕:ĞůůŝĞƐĨŽƌĨŽŽĚ͕:ƵŝĐĞƐ;sĞŐĞƚĂďůĞ—ͿĨŽƌĐŽŽŬŝŶŐ͕

134<ĞĨŝƌ

ŵŝůŬ ďĞǀĞƌĂŐĞ ͕ <ŽƵŵŝƐƐ ŬƵŵŝƐƐ ŵŝůŬ

ďĞǀĞƌĂŐĞ ͕ >ĂƌĚ ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ >ĂǀĞƌ ;dŽĂƐƚĞĚ—Ϳ ͕
>ĞĐŝƚŚŝŶ ĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ͕ >ĞŶƚŝůƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕
>ŝŶƐĞĞĚŽŝůĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͕>ŝǀĞƌ͕>ŝǀĞƌƉąƚĠ͕
>ŽďƐƚĞƌƐ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕ >ŽďƐƚĞƌƐ ;^ƉŝŶǇ—Ϳ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕
>ŽǁͲĨĂƚ ƉŽƚĂƚŽ ĐŚŝƉ ͕ DĂŝǌĞ Žŝů ͕ DĂƌŐĂƌŝŶĞ ͕
DĂƌŵĂůĂĚĞ͕DĂƌƌŽǁ;ŶŝŵĂů—ͿĨŽƌĨŽŽĚ͕DĞĂƚ͕
DĞĂƚ ĞǆƚƌĂĐƚƐ ͕ DĞĂƚ ũĞůůŝĞƐ ͕ DĞĂƚ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕
DĞĂƚ͕ ƚŝŶŶĞĚ ĐĂŶŶĞĚ ;ŵ͘Ϳ ͕ DĞĂƚƐ ;^ĂůƚĞĚ—Ϳ ͕
DŝůŬ ͕ DŝůŬ ;ůďƵŵŝŶ —Ϳ ͕  ƉƌĞĚŽŵŝŶĂƚŝŶŐ ŵŝůŬ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ D ͕ DŝůŬ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ͕ DŝůŬ ƐŚĂŬĞƐ ͕
DŽƵƐƐĞƐ ;&ŝƐŚ—Ϳ ͕ DƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕
DŽƵƐƐĞƐ ;sĞŐĞƚĂďůĞ—Ϳ ͕ DƵƐƐĞůƐ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕ EƵƚƐ͕
ƉƌĞƉĂƌĞĚ ͕ KůŝǀĞ Žŝů ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ KůŝǀĞƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕
KŶŝŽŶƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ KǇƐƚĞƌƐ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕WĂůŵ ŬĞƌŶĞů
Žŝů ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ WĂůŵ Žŝů ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ WĂƐƚĞƐ ;>ŝǀĞƌ—Ϳ
WĞĂŶƵƚ ďƵƚƚĞƌ ͕ WĞĂŶƵƚƐ͕ ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ͕ WĞĂƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕ WĞĐƚŝŶ ĨŽƌ ĐƵůŝŶĂƌǇ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ͕ WĞĞů
;&ƌƵŝƚ—Ϳ ͕ WŝĐĐĂůŝůůŝ ͕ WŽůůĞŶ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĂƐ ĨŽŽĚƐƚƵĨĨ ͕
WŽƌŬ͕WŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕WŽƚĂƚŽĐƌŝƐƉƐ͕WŽƚĂƚŽĨůĂŬĞƐ͕
WŽƚĂƚŽĨƌŝƚƚĞƌƐ͕WŽƵůƚƌǇ͕ŶŽƚůŝǀĞ͕WŽǁĚĞƌĞĚĞŐŐƐ͕
WƌĂǁŶƐ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕ WƌŽƚĞŝŶ ŵŝůŬ ͕ WƵĚĚŝŶŐ ;ůĂĐŬ—Ϳ
ďůŽŽĚ ƐĂƵƐĂŐĞ ͕ WƵůƉ ;&ƌƵŝƚ—Ϳ ͕ ZĂŝƐŝŶƐ ͕ ZĂƉĞ Žŝů
ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ ZĞŶŶĞƚ ͕ ^ĂůĂĚƐ ;&ƌƵŝƚ—Ϳ ͕ ^ĂůĂĚƐ
;sĞŐĞƚĂďůĞ—Ϳ͕^ĂůŵŽŶ͕^ĂůƚĞĚĨŝƐŚ͕^ĂůƚĞĚŵĞĂƚ͕
^ĂƌĚŝŶĞƐ ͕ ^ĂƵĞƌŬƌĂƵƚ ͕ ^ĂƵƐĂŐĞƐ ͕ ^ĂƵƐĂŐĞƐ ŝŶ
ďĂƚƚĞƌ ͕ ^ĞĂͲĐƵĐƵŵďĞƌƐ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕ ^ĞĞĚƐ
;WƌŽĐĞƐƐĞĚ—Ϳ ͕ ^ĞĞĚƐ ;WƌŽĐĞƐƐĞĚ ƐƵŶĨůŽǁĞƌ—Ϳ ͕
^ĞƐĂŵĞ Žŝů ͕ ^ŚĞůůĨŝƐŚ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕ ^ŚƌŝŵƉƐ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ͕
^ŝůŬǁŽƌŵĐŚƌǇƐĂůŝƐ͕ĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕^ŶĂĐŬ
ĨŽŽĚ;&ƌƵŝƚͲďĂƐĞĚ—Ϳ͕^ŶĂŝůĞŐŐƐĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕
^ŽƵƉ ;WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵĂŬŝŶŐ —Ϳ ͕ ^ŽƵƉ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ;sĞŐĞƚĂďůĞ—Ϳ ͕ ^ŽƵƉƐ ͕ ^ŽǇĂ ďĞĂŶƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ ^ŽǇĂ ŵŝůŬ ŵŝůŬ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ͕
^ƉŝŶǇ ůŽďƐƚĞƌƐ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ ͕ ^ƵĞƚ ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ ^ƵŶĨůŽǁĞƌ
Žŝů ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕dĂŚŝŶŝ ƐĞƐĂŵĞ ƐĞĞĚ ƉĂƐƚĞ͕ dŽĂƐƚĞĚ
>ĂǀĞƌ ͕ dŽĨƵ ͕ dŽŵĂƚŽ ũƵŝĐĞ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ ͕ dŽŵĂƚŽ
ƉƵƌĠĞ ͕ dƌŝƉĞ ͕ dƌƵĨĨůĞƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕ dƵŶĂ ĨŝƐŚ ͕
sĞŐĞƚĂďůĞ ũƵŝĐĞƐ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ ͕ sĞŐĞƚĂďůĞ ƐĂůĂĚƐ ͕
sĞŐĞƚĂďůĞƐŽƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĐŽŽŬĞĚ͕
sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ ĚƌŝĞĚ ͕ sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕
sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͕tĞĞĚĞǆƚƌĂĐƚƐ
ĨŽƌĨŽŽĚ͕tŚĞǇ͕tŚŝƉƉĞĚĐƌĞĂŵ͕tŚŝƚĞŽĨĞŐŐƐ͕
zŽŐŚƵƌƚ͕zŽŐƵƌƚ͕zŽůŬŽĨĞŐŐ͘

In the name of: Sharekat Nambar Wn

 عصري خضراوات،  )جلي هالم) للطعام،  مربيات، للطعام

 كوميس ( مشروب من، )مشروب من اللنب
( كفري
، للطبخ
2017/11/7
العرشون
العدد
 الليستني،  اعشاب حبرية حممصة،  دهن خنزير للطعام، )اللنب
 زيت بزر الكتان،  عدس حمفوظ، (مادة دهنية) الغراض الطهو
 سرطان حبري،  عجينة حلم الكبد،  حلم الكبد، الغراض الطهو

،  رقائق بطاطا قليلة الدهن، ) جراد حبري (غري حي، )(غري حي
 خناع عظم،  مرىب فواكه،  مسن نبايت، زيت الذرة الصفراء
 حلم،  هالم حلم،  خالصات اللحوم،  حلوم، احليواانت للطعام

،  لنب البوميين،  حليب،  حلوم مملحة،  حلم معلب، حمفوظ

 منتجات، )مشروابت احلليب ( يكون احلليب هو السائد فيها
 موسية،  فطر حمفوظ،  موسية االمساك،  خمفوق احلليب، احلليب

 زيت زيتون،  بندق حمضر، ) بلح البحر(غري حي، اخلضار
 زيت، ) حمار(غري حي،  بصل حمفوظ،  زيتون حمفوظ، للطعام
،  عجينة حلم الكبد،  زيت خنيل للطعام، لنب النخيل للطعام

 بكتني،  ابزالء حمفوظة،  فول سوداين معاجل، زبدة فول سوداين

 غبار طلع معد كمادة غذائية،  خملالت،  قشور فواكه، للطعام

 فطائر،  رقائق بطاطا،  رقائق بطاطا،  رقائق بطاطا،  حلم خنزير،

(  قريدس،  بيض مسحوق،  حلوم دواجن غري حية، بطاطا مقلية

 سجق من حلم اخلنزير،  بروتني لالستهالك البشري، )غري حي
 انفحة (مخرية،  زيت لفت للطعام،  زبيب،  لب فواكه، والدم

،  سلطة خضراوات،  سلطة فواكه، )اللنب من معدة العجل
،  خملل امللفوف،  سردين،  حلوم مملحة،  مسك مملح، سلمون

،  بذور معاجلة، خيار البحر غري حي،  عجينة سجق، سجق
 غري، امساك قشرية،  زيت مسسم، بذور عباد الشمس املعاجلة
 شرنقات دودة القز لالستهالك البشري،  غري حي، مجربي، حية

،  بيض حلزون لالستهالك،  اطعمة خفيفة اساسها الفواكه،

 مستحضرات شوربة اخلضراوات، مستحضرات العداد الشوربة
 حليب الصواي (بديل،  فول صواي حمفوظ للطعام،  شورابت،

 زيت،  دهن ماشية للطعام،  غري حي، جراد حبري، )احلليب

، )  طحينية ( عجينة بذور السمسم، عباد الشمس للطعام
 عصري بندورة، ) توفو (فول صواي خممر، اعشاب حبرية حممصة
 مسك،  كمأة حمفوظة، )كرش (معدة،  معجون بندورة، للطبخ
،  سلطة خضراوات،  عصري خضروات للطبخ، توان

،  خضراوات مطبوخة، مستحضرات شوربة اخلضراوات

،  خضراوات معلبة،  خضراوات حمفوظة، خضراوات جمففة
 بياض،  فشدة خمفوقة،  لنب خميض، خالصات طحالب للطعام

 / صفار بيض، ) لنب رائب (زابدي، ) لنب رائب (زابدي، بيض
 شركة منرب ون لتجارة املواد الغذائية عادية عامة: أبسم

 / صفار بيض،
، )  طحينية ( عجينة بذور السمسم، عباد الشمس للطعام

،  خضراوات معلبة،  خضراوات حمفوظة، جمففة
In the name
of: Sharekat Nambar Wn Letejarat
 عصري بندورة،Almawad
)لتجارة توفو (فول صواي خممر
، ون حممصة
اعشاب حبرية
 شركة منرب: أبسم
ŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͕dĂŚŝŶŝƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƉĂƐƚĞ͕ dŽĂƐƚĞĚ
خمفوقة
فشدة
،
خميض
لنب
،
للطعام
طحالب
خالصات
Alghthaeya
Adiya Ama
العرشون
العدد
معجون بندورة
،عادية
للطبخ
135
>ĂǀĞƌ ͕ dŽĨƵ ͕ dŽŵĂƚŽ ũƵŝĐĞ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ ͕ dŽŵĂƚŽ  مسك،  كمأة حمفوظة، )كرش (معدة، 2017/11/7
عامة
املواد الغيائية
ائب (ز
 لنب ر،ابديو)ات
 رائب،توانلنب،  بياض بيض،
ƉƵƌĠĞ ͕ dƌŝƉĞ ͕ dƌƵĨĨůĞƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕ dƵŶĂ ĨŝƐŚ ͕ ، ابدي)خضراوات
سلطة
، للطبخ
عصري(زخضر
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞƌĂĞƚƵŶŝǇĂ
يال رة ي تنن
 ا: العننا
sĞŐĞƚĂďůĞ ũƵŝĐĞƐ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ ͕ sĞŐĞƚĂďůĞ ƐĂůĂĚƐ ͕ ،  خضراوات مطبوخة، مستحضرات شوربة اخلضراوات
 / صفار بيض،
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
 رام هللا شارع االرسال عمارة النبايل: عنوان التبليغ
sĞŐĞƚĂďůĞƐŽƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĐŽŽŬĞĚ͕
In the name of: Sharekat Nambar Wn Letejarat
، راوات معلبةAlmawad
 خض، خضراوات حمفوظة
، منرباتونجمففة
 شركةخضراو: أبسم
لتجارة
sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ ĚƌŝĞĚ ͕ sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕
1955152163  جوال1والفارس ط
Alghthaeya Adiya Ama
خالصاتعامة
املواد الغيائية عادية
sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͕tĞĞĚĞǆƚƌĂĐƚƐ  بياض،  فشدة خمفوقة،  لنب خميض، طحالب للطعام

ĨŽƌĨŽŽĚ͕tŚĞǇ͕tŚŝƉƉĞĚĐƌĞĂŵ͕tŚŝƚĞŽĨĞŐŐƐ͕  / صفار بيض، ) لنب رائب (زابدي، ) لنب رائب (زابدي، بيض
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞƌĂĞƚƵŶŝǇĂ
يال رة ي تنن
 ا: العننا

zŽŐŚƵƌƚ͕zŽŐƵƌƚ͕zŽůŬŽĨĞŐŐ͘
:
الغذائيةالنبايل
االرسالوادعمارة
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
In the name of: Sharekat
Nambar Wn
عادية عامة
شارعون لتجارة امل
هللاكة منرب
 شر:أبسمرام: عنوان التبليغ

Letejarat
Almawad
Alghthaeya
Adiya
1955152163  جوال1والفارس ط

Ama


ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞƌĂĞƚƵŶŝǇĂ
 رام هللا والبيرة بيتونيا: العنوان

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
; 0 Ϳ 1 رام هللا شارع االرسال عمارة النبايل والفارس ط: عنوان التبليغ


3022321151 جوال

^ƉŝŶǇůŽďƐƚĞƌƐ͕ ŶŽƚ ůŝǀĞ͕ ^ƵĞƚ ĨŽƌĨŽŽĚ͕ ^ƵŶĨůŽǁĞƌ
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 31413: العالمة التجارية رقم
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In Class:
/Ŷ35ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
Date: 04/05/2017
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ





 33 : يف الصنف





 30123 : العالمة التجارية رقم
7411/43/44 : التاريخ

 39
 النشاط, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: اجل
من

: يف الصنف
املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية
 خدمات
7102,/املكتيب
19/11 : التاريخ




 تنظيم املعارض التجارية للغاايت,لشركات صناعية او جتارية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
Trade
Mark
No.:
, او التجارية:االعالنية
 30123
العالمة التجارية رقم
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ
ĂŶĚ31473
ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
او
االعمال
الدارة
املساعدة
خدمات
,النشاط املكتيب
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
,جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
In Class:
39
: يف الصنف
ďǇ35
Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ترويتنظيم,واعإعالجتاريةوو
الدعاية او
كاتاج صناعية
خدماتلشر
االنشطة التجارية
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ  حترير,املبيعات
إعداد من
Date: 04/05/2017
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
 7102/19/11 : التاريخ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ  خدمات املساعدة, خدمات عرض عامة,النصوص االعالنية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖  تروي,املنتوجات
,االعمال
شركةتنظيم,االعالانت
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
 عرض,ادارة
االمتياز,االعمال
جتارية على مبدو
 لتشغيل: من اجل
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ

ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
املبيعات يف مز
)خدماتراف اخرى
املبيعات (الط
االعمال
 الدارة,املساعدة
,النشاط املكتيب
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ  تروي,اداتاوعامة
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ  خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
 تنظيم,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ التجارية اليت تتكو من طلبات معاجلة من خالل شبكات
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ

 االعال املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,على شبكة كمبيوترات
 ادارة, توزيع العينات,)املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى

ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
136
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ



ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ

ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇ
ǀŝĞǁ ĂŶĚ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ƚŚŽƐĞ ŐŽŽĚƐ͕

tŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůĨŽƌŵĞĂƚĂŶĚƉŽƵůƚƌǇ

 خدمات املساعدة, خدمات عرض عامة,النصوص االعالنية
 تروي, عرض املنتوجات,لتشغيل شركة جتارية على مبدو االمتياز

2017/11/7
العرشون
العدد
 تروي, املبيعات يف مزادات عامة,)اخرى
الطراف
( املبيعات

 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكو من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعال املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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, وعمدة الدعاية واعإعال

, اعإعال ابلربيد املباشر, إدارة وعمال فناين التمثيل,الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واعإعال

 إستطالعات,اخلارجي

 الدعاية واعإعال,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
 وجلك لتمكني عامة الزابئن من،تشكيلة من السلع لصاحل الغري

  البيع ابجلملة والتجزئة للحوم والدواجن،معاينتها و شرائها


In the name of: Khaled Nasser Abed
Kirresh
;7
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 خالد انصر عبد قرش: أبسم

Ϳ

 رام هللا: العنوان

الشرفة جانب اندي السيارات، البرية: التبليغ

3043ب.الفلسطينةص
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Trade Mark No.: 31474

 30121 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29
Date: 04/05/2017

e Mark /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
No.: 31474
ƉĞĂŶƵƚĐŽǀĞƌĞĚĂŶĚƚŽĂƐƚĞĚ

ass: 29
In the
: 04/05/2017

عنوا

name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan

ƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵͲĂůĂĂϬϱϵϵϳϬϬϱϰϮ
ƉĞĂŶƵƚĐŽǀĞƌĞĚĂŶĚƚŽĂƐƚĞĚ
e name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌŵͲĂůĂĂ
ĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵͲĂůĂĂϬϱϵϵϳϬϬϱϰϮ





 75 : يف الصنف
 7102/19/11 : التاريخ

 فول
30121
سوداين مغطى و حمم
:  من اجل: رقم

جارية

 75 :
7102 /19 /11

 زايد مجيل يوسف محدان: أبسم


يلعووووووووووووو- وووووووووووونلكر
حممطو
: ونا
العنوووووووووووو

فول سوداين مغطى
3522533512
مجيل يوسف محدان

1955211917 بلعا
- طولكرم-: التبليغ
عنوان
يلعووووووووووووو
طووووووووووووونلكر

:

ووووونا

Date: 04/05/2017

التاريخ  7102/19/11 :



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĞĂŶƵƚĐŽǀĞƌĞĚĂŶĚƚŽĂƐƚĞĚ
In the name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan

العنوووووووووووونا  :طووووووووووووونلكر -يلعووووووووووووو
3522533512

ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵͲĂůĂĂϬϱϵϵϳϬϬϱϰϮ

من اجل  :فول سوداين مغطى و حمم

العدد العرشون 2017/11/7

137

أبسم  :زايد مجيل يوسف محدان

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌŵͲĂůĂĂ
ϬϱϵϵϳϬϬϱϰϮ


عنوان التبليغ  :طولكرم -بلعا 1955211917

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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Ϳ;3







Trade Mark No.: 31475
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  30129 :
يف الصنف  75 :

Date: 04/05/2017

التاريخ  7102/19/11 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĞĂŶƵƚĐŽǀĞƌĞĚĂŶĚƚŽĂƐƚĞĚ
In the name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan
ade Mark No.: 31475
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵĂůĂĂͲϬϱϵϵϳϬϬϱϰϮ
Class: 29



من اجل  :فول سوداين مغطى وحمم
أبسم  :زايد مجيل يوسف محدان
ة التجارية رقم  30129 :
العنوووووووووووونا  :طوووووووووووونلكر -يلعوووووووووووو
صنف  75 :
3522533512


خ /19/11 :
 : 7102طولكرم -بلعا 1955211917
عنوان التبليغ

سوداين مغطى وحمم
جل  :فول 
محدان العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل هيه
 :زايد مجيل انيوسف
الكلمات والعبارات
احلماية املطلق
ابستخدامووووووووووو
ووووووووووونلكر -يلعو
لعنوووووووووووونا  :طو
3522533512
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
التبليغ  :طولكرم -بلعا 1955211917
مبعزل عن العالمة

سجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق






العالمة التجارية رقم 30129 :

يف الصنف 75 :
التاريخ 7102 /19 /11 :





من اجل  :فول سوداين مغطى وحمم
أبسم  :زايد مجيل يوسف محدان
 :طوووووووووووونلكر
ا
العنوووووووووووون
3522533512

عنوان التبليغ  :طولكرم

هيه
تسجيل
ان

-بلعا

العالمة

ل عن العالمة
مبعز


-يلعوووووووووووو

1955211917

اليعطي

ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام



اصحاهبا

حق

والعبارات
الكلمات
ذات االستخدام العام



te: 04/05/2017
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌŵĂůĂĂ

 ϬϱϵϵϳϬϬϱϰϮ
͗ZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƉĞĂŶƵƚĐŽǀĞƌĞĚĂŶĚƚŽĂƐƚĞĚ

 Ziad Jamil Yousef Hamdan
the name of:

Ϳ

;1
ĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵĂůĂĂͲϬϱϵϵϳϬϬϱϰϮ
Trade Mark No.: 31475
In Class : 29
Date : 04/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĞ ĂŶƵƚĐŽǀĞ ƌĞĚĂŶĚƚŽĂƐƚĞ Ě
In the name of: Ziad Jamil Youse f Hamdan
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵĂůĂĂͲϬϱϵϵϳϬϬϱϰϮ



ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌŵĂůĂĂ
ϱϵϵϳϬϬϱϰϮ
196

Ϳ ; 0

Ͳ:dƵůŬĂƌŵĂůĂĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ϬϱϵϵϳϬϬϱϰϮ









ابستخدام الكلمات والعبارات
ة املطلق


الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ومات

;
0
Ϳ
Trade Mark No.: 31476
عن العالمة العالمة التجارية رقم  61413:
In Class: 34
يف الصنف  64 :
Date: 07/05/2017
التاريخ  7711/70/71 :

من اجل  :املبخرات السلكية للسجائر اإللكرتونية وأجهزة /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ
التدخني اإللكرتونية؛ السجائر؛ السجائر الصغرية؛ السيجار؛ تبغ Ϳ ; 0
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ ĐŝŐĂƌƐ͖ ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ
املضغ؛ بدائل التبغ (ليست لغاايت طبية)؛ مستلزمات املدخنني ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ ;ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ ƐŵŽŬĞƌƐΖ
وتتضمن ورق وأانبيب السجائر وفالتر السجائر والعلب املعدنية ͕ĂƌƚŝĐůĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ƚƵďĞƐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĨŝůƚĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƚŝŶƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ
للتبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليني واألجهزة احملمولة يف
ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕ ƉŝƉĞƐ͕ ƉŽĐŬĞƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ƌŽůůŝŶŐ
اجليب للف السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ؛ ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ ŵĂƚĐŚĞƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ






العالمة التجارية رقم 30126 :



Trade Mark No.: 31476





In Class: 34

 64 : يف الصنف

Date: 07/05/2017
 7711/70/71 : التاريخ
2017/11/7 العدد العرشون
138
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ  املبخرات السلكية للسجائر اإللكرتونية وأجهزة: من اجل
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͖
التدخني اإللكرتونية؛ السجائر؛ السجائر الصغرية؛ السيجار؛ تبغ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ ĐŝŐĂƌƐ͖ ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ ;ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ ƐŵŽŬĞƌƐΖ املضغ؛ بدائل التبغ (ليست لغاايت طبية)؛ مستلزمات املدخنني
ĂƌƚŝĐůĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ƚƵďĞƐ͕ وتتضمن ورق وأانبيب السجائر وفالتر السجائر والعلب املعدنية
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĨŝůƚĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƚŝŶƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ
للتبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليني واألجهزة احملمولة يف
ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕ ƉŝƉĞƐ͕ ƉŽĐŬĞƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ƌŽůůŝŶŐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ ŵĂƚĐŚĞƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ͖ اجليب للف السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ؛
ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ďĞŝŶŐ ŚĞĂƚĞĚ͖ أعواد التبغ لغاايت تسخينها؛ األجهزة اإللكرتونية وقطعها
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨ
ŚĞĂƚŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ Žƌ ƚŽďĂĐĐŽ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞůĞĂƐĞ لغاايت تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق اهلباء الذي
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲͲ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ يتضمن النيكوتني لالستنشاق؛ حماليل النيكوتني السائلة
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂƐ
لالستخدام يف السجائر اإللكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتونية؛
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶŝĐŽƚŝŶĞ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر اإللكرتونية كبدائل للسجائر
ĂĞƌŽƐŽů͖ ŽƌĂů ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐŵŽŬĞƌƐ͖ التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق اهلباء الذي حيتوي على
ƐŵŽŬĞƌΖƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐ ĨŽƌ ŚĞĂƚĞĚ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĐŝŐĂƌƐ ĂƐ النيكوتني؛ أجهزة التبخري الفموية للمدخنني؛ مستلزمات
ǁĞůů ĂƐ ŚĞĂƚĞĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ الطفاايت للسجائر والسيجار
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘
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.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
 سويس ار، نوشاتيل0222 ،3  كواي جينريناود: العنوان
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب.  ص-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4417
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Trade Mark No.: 31477
In Class: 43
Date: 07/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕
Trade Mark No.: 31477
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
In Class: 43





 30122 : العالمة التجارية رقم
 13 : يف الصنف


 7102/19/12 : التاريخ




 االيواء،واملشروابت
 خدمات توفري االطعمة: من اجل
 30122 : العالمة التجارية رقم
 13 : يف الصنف
 املؤقت

07/05/2017
 7102/19/12 : التاريخ
In the name of:Date:
sherket
Grand Park lelfanadeq
 شركة جراند ابرك: أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕
 االيواء، خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل
welistejamam ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
للفنادق واإلستجمام
In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
welistejamam



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









 املؤقت

 شركة جراند ابرك: أبسم
د ل المص ن، للفنادق واإلستجمام

 ا: العننا

 اجناز: عنوان التبليغ
د ل المص ن،  ا: للمحاماة
العننا
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ






In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq
welistejamam

 شركة جراند ابرك: أبسم
للفنادق واإلستجمام

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
139
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

د ل المص ن،
 ا: العرشون
العدد العننا
2017/11/7

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 31478
In Class: 35
Date: 07/05/2017


 30129 : التجارية رقم
العالمة

 39 : يف الصنف
 7102/19/12 : التاريخ

;1Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘
Trade Mark No.: 31477 
In Class: 43

 خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه: من اجل
 30122 : رقم.املكتيبية
العالمة التجار
األعمال وتفعيل النشاط






 13 : يف الصنف

In the name of: Date:
sherket
Grand Park lelfanadeq
ابرك
 شركة جراند: أبسم
07/05/2017
 7102/19
/12 : التاريخ
welistejamam /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕  االيواء، خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل
للفنادق واإلستجمام
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
 املؤقت
In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
جراند ابرك
ل شركة: د،
أبسمالمص ن
 ا: العننا
welistejamam
للفنادق واإلستجمام
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
د ل المص ن،  ا: العننا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ

; 1 Ϳ199











/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘

وتوجيه

وإدارة

 خدمات الدعاية واإلعالن: من اجل
 .األعمال وتفعيل النشاط املكتيب

In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq
welistejamam

ابرك

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

المص ن





جراند

د ل، -

كة
شر

:

أبسم

للفنادق واإلستجمام
ا

:

العننا

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ














Trade Mark No.:
31479

In Class: 43
Date: 07/05/2017

 30125
 : العالمة التجارية رقم


;3Ϳ

Trade Mark No.: 31479
In Class: 43
Date: 07/05/2017

;1Ϳ

;9Ϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘



 االيواء، خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل
ابرك

In the name of: shereket Grand Park lelfanadeq
welistejmam




In Class: 35
Date: 07/05/2017

:



كة
شر

من اجل

:

املؤقت
أبسم

م. خ.للفنادق واالستجمام م
د ل، ا

ا

:

العننا

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ




Trade Mark No.: 31478

جراند

 املؤقت
 شركة جراند ابرك: أبسم

المص ن





 13 : يف الصنف
7102 /19 /12 : التاريخ



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ͕DĂƐǇŽƵŶ,ĞŝŐŚƚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ͕DĂƐǇŽƵŶ,ĞŝŐŚƚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





30125 : العالمة التجارية رقم

 االيواء،خدمات توفري االطعمة واملشروابت

In the name of: shereket Grand Park lelfanadeq
welistejmam



 13 : يف الصنف
 7102/19/12 : التاريخ





م.خ.للفنادق واالستجمام م


د ل المص ن، ا



 ا: العننا

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ

39 : يف الصنف



 30129 : العالمة التجارية رقم

200

; 9 Ϳ


 7102/19/12 : التاريخ





















Trade
Trade Mark
Mark No.:
No.: 31480
31480
Trade
Mark
No.:
31479
In Class: 35
Date: 07/05/2017
In
In Class:
Class: 35
43

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘



 30191
العالمة
30191:
ية رقم
رية
العالمة
30125:: رقم
رقم39
التجارية
التجار
التجا
العالمة
: يف الصنف
 7102/19
/12
: التاريخ
39
:
الصنف
يفيف
 13 : الصنف
خدمات الدعاية واالعالن
من اجل


وادارة وتوجيه

:

 .االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
Date:
07/05/2017
 7102
::: التاريخ
In the 07/05/2017
name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
للموارد
سند/19
أبسم
Date:
7102
/19كة/شر
/12
12 االنشائية
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕
للمحاماة
: التبليغ
عنوان
 االيواء،االطعمة واملشروابت
اجنازتوفري
خدمات
: اجل
من
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘
 .االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘


 املؤقت

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
 شركة سند للموارد: أبسم
In the name of: shereket Grand Park lelfanadeq
ابرك
جراند
كة
شر
:
أبسم
; 6 Ϳ
االنشائية
welistejmam
م.خ.للفنادق واالستجمام م
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
2 ال رةا يرج دم ط: العننا
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ͕DĂƐǇŽƵŶ,ĞŝŐŚƚƐ
د ل المص ن،  ا ا: العننا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ





Trade Mark No.: 31481
 30190 : العالمة التجارية رقم
 
2ط

ج دم
ةا ير
ر

 ال:

العننا

:















In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh

140ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 شركة سند للموارد: أبسم
االنشائية
2ط

201

; 9 Ϳ





2017/11/7 العدد العرشون

 ال رةا يرج دم: العننا

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ






Trade
Mark No.: 31481
In Class: 19

 30190 : العالمة التجارية رقم

 05 : يف الصنف

30191
 : العالمة التجارية رقم
05 : الصنف
يف
 7102
/1939
/12
: التاريخ
: يف الصنف



Date: 07/05/2017

Trade Mark No.:
31480
In Class:
19
In Class: 35






 7102/19/12 : التاريخ
 7102 /19 /12

Date: 07/05/2017

: التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
قاسية
اانبيب
)معدنية
 مواد: اجل
جيه
وتو
ادار
و
خدمات
من اجل
من
اانبيب
، )معدنيةة
واالعالن(ذري
بناء،مواد
: الدعايةاجل
بناء (ذريمن
; 2 Ϳ ذريقاسية ذري

Date: 07/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘

:

ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͖ƉŝƚĐŚĂŶĚ
 .االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͖ƉŝƚĐŚĂŶĚ
 مباين ذري معدنية، اسفلت وزفت وقار،للمباين
 شركة سند معدنية: أبسم
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞƚĂů

In the name of: sharekat
sanad
lel mawared al inshaiyeh
معدنية
 مباين ذري،للمواردوقار
وزفت
 اسفلت،االنشائيةللمباين
معدنية
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞƚĂů
  نصب (جمسمات ) ذري معدنية،قابلة للنقل

ذري سند
) شركة: للمحاماة
أبسم
معدنيةللموارد
جمسمات
(اجناز
نصب: التبليغ
،عنوان للنقل
قابلة

االنشائية
Inthe name of: sharekat
sanad lel mawared al inshaiyeh
 شركة سند: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
2 ال رةا يرج دم ط: للموارد
العننا

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
In the name of: sharekat sanad
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




2ط

lel mawared al inshaiyeh

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ


; 6 Ϳ

 ال:



العننا

االنشائية

2 ال رةا يرج دم ط: العننا




; 2 202
Ϳ





 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ








Trade Mark No.: 31481





 Trade Mark No.: 31482
In Class: 19



ج دم
ةا ير
ر








30190 : العالمة التجارية رقم



In Class: 35
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͖ƉŝƚĐŚĂŶĚ
Date: 07/05/2017

30197
 : العالمة التجارية رقم
 05: الصنف
يف
 7102/19/12 : التاريخ
 39 : يف الصنف

Date: 07/05/2017

;2Ϳ



 اانبيب قاسية ذري، ) مواد بناء (ذري معدنية: من اجل

 7102/19/12 : التاريخ
 مباين ذري معدنية، اسفلت وزفت وقار،معدنية للمباين

  نصب (جمسمات ) ذري معدنية،قابلة للنقل
;9Ϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
وتوجيه
 خدمات الدعاية واالعالن وادارة: من اجل
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
 شركة سند للموارد: أبسم
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ
Trade Mark No.: 31482 
 30197 : العالمة التجارية رقم
 .االنشائية
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
In Class: 35
 39 : يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
2 ال رةا يرج دم ط: العننا
In the name of:Date:
sharekat
 شركة سند: أبسم
07/05/2017sanad lel mawared al inshaiyeh
 7102/19/12للموارد
: التاريخ
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞƚĂů







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ
 .االعمال وتفعيل النشاط املكتيب

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
كة سند للموارد2
 طشر: أبسم
دم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









2 ال رةا يرج دم ط: العننا

; 2 203
Ϳ






Trade
Trade Mark
Mark No.:
No.: 31483
31482

Date: 07/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͖ƉŝƚĐŚĂŶĚ
In Class: 35
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞƚĂů

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ








30193::رقم
التجارريةية رقم
العالمة التجا
العالمة
 30197


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
Trade Mark No.: 31482

 ال رةا يرج: العننا

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ



In Class: 19
In Class: 35
Date: 07/05/2017

االنشائية

االنشائية

 05 : يف الصنف
 39 : يف الصنف
 7102/19/12 : التاريخ

 7102/19/12 : التاريخ




قاسية ذري
 اانبيب، ) مواد بناء (ذري معدنية: من اجل
 30197 : العالمة التجارية رقم

واالعالن وادارة وتوجيه
الدعاية
 خدمات: من اجل
39 : الصنف
 اسفلت يف،معدنية للمباين
 مباين ذري معدنية،وقار
وزفت
Date: 07/05/2017
 7102/19/12 : االعمال وتفعيل النشاط التاريخ
 ذري معدنية.املكتيب
)  نصب (جمسمات،قابلة للنقل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ
In the
the name
name of:
of: sharekat
sharekat
sanad
للموارد
شر
In
sanad lel
lel mawared
mawared al
al inshaiyeh
inshaiyeh
 .وتفعيل النشاط املكتيب
سند االعمال
للموارد
كة سند
كة
 شر:: أبسم
أبسم
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
::












 شركة سند للموارد: أبسم
االنشائية

االنشائية
االنشائية

2يرجج دم ط
 الال رر:: العننانا
ةاةا ير
العن

2ال رةا يرج دم ط2:دمالعنناط

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
للمحاماة


 اجناز:: التبليغ
عنوانالتبليغ
عنوان
اجناز للمحاماة



141

العدد العرشون 2017/11/7
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Trade Mark No.: 31484
In Class: 39

العالمة التجارية رقم  30191 :
يف الصنف  35 :

Date: 07/05/2017

التاريخ  7102/19/12 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖WĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
ŐŽŽĚƐ͖ƚƌĂǀĞůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ

من اجل  :النقل وتغليف وختزين السلع وتنظيم
الرحالت والسفر 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
أبسم  :شركة سند للموارد
االنشائية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العننا  :ال رةا يرج دم ط2

عنوان التبليغ  :اجناز للمحاماة

 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات





والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة




205





Ϳ ; 01

العالمة التجارية رقم  30199 :
يف الصنف  39 :

Trade Mark No.: 31485
In Class: 35
Date: 07/05/2017

التاريخ  7102/19/12 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب .
In the name of: sharekat sanad lel mawared alinshaiyeh
أبسم  :شركة سند للموارد
اإلنشائية م.خ.م


العننا  :ال رةا يرج دم ط2




عنوان التبليغ  :اجناز للمحاماة


 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة
العدد العرشون 2017/11/7




Ϳ ; 07
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العالمة التجارية رقم  30199 :
يف الصنف  39 :

للموارد
 /19سند
شركة
أبسم
 7102
التاريخ /12::

واالعالن
خدمات :الدعاية
االنشائية :
اجل
من
 30192
التجارية رقم
العالمة



mawared al inshaiyeh
وادارة وتوجيه


Trade Mark No.: 31485
In Class: 35

In the07/05/2017
name of: sharekat sanad lel
Date:

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Trade Mark No.:
31487
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب .
39ال رةا يرج دم ط2
الصنفنا: :
يف العن
للموارد 
سند30192
كة رقم  :
شرية
العالمة :التجار
أبسم
للمحاماة
اجناز
التبليغ :
 7102
عنوان :
التاريخ
/19
39
الصنفم:.
يف
12خ./م
اإلنشائية


Date:
07/05/2017

7102
/
19
/
12
:
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ƵƌũĂŵĂĂƌϵ
دم ط2
ةا يرج
اجلنا  : :ال ر
من العن
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
واالعالن وادارة وتوجيه
الدعاية
خدمات

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ

للمحاماة واالعالن وادارة وتوجيه
خدمات الدعاية
اجل :
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
التبليغ  :اجناز
عنوان
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب .

͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب .

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
العالمةللموارد
تسجيلشركةهيهسند
أبسم :
اليعطي اصحاهبا حق
 :ان
 
االنشائية 
املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية
ط2االستخدام العام
دم ذات
واألرقام
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
الوصفيةةا يرج
والرسومات  :ال ر
العننا
مبعزل عن العالمة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :اجناز للمحاماة


ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
In
Class: 35

Trade
Markof:
No.:
31487 sanad lel mawared alinshaiyeh
In the name
sharekat
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
07/05/2017
In Class: 35

Ϳ ; 03










; 07 207
Ϳ










Ϳ ; 03






العالمة التجارية رقم  30199 :



يف الصنف  36 :
العالمة التجارية رقم 30192 :
التاريخ  7102/19/12 :

Trade Mark No.: 31488



In Class: 36
Trade Mark No.: 31487
Date: 07/05/2017



In Class: 35

يف الصنف  39 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ
Date:
07/05/2017
͘ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ

التامني ،الشؤون التمويلية ،الشؤون
من اجل  :خدمات
التاريخ 7102/19/12 :
العقارية 
والشؤون
مناملالية،
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
خدمات
اجل :

سند املكتيب.
وتفعيلكةالنشاط
للموارد  In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
االعمال  :شر
أبسم




االنشائيةالتجارية رقم  30199 :
العالمة

ةا يرج دم ط2
الصنف  : :ال
يف العننا
 36ر

للمحاماة
التاريخ :التبليغ
عنوان
اجناز 7102
/19:/12
من اجل  :خدمات التامني ،الشؤون التمويلية ،الشؤون

املالية ،والشؤون العقارية 

أبسم  :شركة سند للموارد

Trade Mark No.: 31488
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
In Class: 36
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
07/05/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ

͘ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ



In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
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Trade Mark No.: 31489
In Class: 39

العالمة التجارية رقم  30195 :
يف الصنف  35 :

Date: 07/05/2017

التاريخ  7102/19/12 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
ŐŽŽĚƐ͖ƚƌĂǀĞůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ

من اجل  :النقل وتغليف وختزين السلع وتنظيم
الرحالت والسفر 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
أبسم  :شركة سند للموارد
االنشائية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العننا  :ال رةا يرج دم ط2

عنوان التبليغ  :اجناز للمحاماة

 :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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Ϳ ; 09

Trade Mark No.: 31490
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  30151 :
يف الصنف  39 :

Date: 07/05/2017

التاريخ  7102/19/12 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب .
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
 أبسم  :شركة سند للموارد


االنشائية

العننا  :ال رةا يرج دم ط2

عنوان التبليغ  :اجناز للمحاماة



ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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2017/11/7
العدد العرشون


; 02 210
Ϳ
Trade Mark No.: 31490
In Class: 35

 30151 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف




Date: 07/05/2017
Trade Mark No.: 31492
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖





 7102/19/12 : التاريخ


 30157
من رقم
العالمة التجارية
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
 خدمات: :اجل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘
 In Class:

.
املكتيب
النشاط
وتفعيل
االعمال
35
 39 : يف الصنف

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
 شركة سند للموارد: أبسم

Date: 07/05/2017

; 09 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘

Trade
Mark No.: 31492
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
In Class: 35

 7102/19/12 : التاريخ
االنشائية

وادارة وتوجيه2واالعالنط
خدمات الدعاية
: من اجل
 ال رةا يرج دم:  العننا


 30157
: اجناز
ية رقم:التجار
العالمة
للمحاماة
التبليغ
عنوان
 .املكتيب
النشاط
االعمال وتفعيل
 39 : يف الصنف


In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
 07/05/2017
Date:


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

 شركة سند للموارد: أبسم
االنشائية

 7102/19/12 : التاريخ
 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل

 ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
2النشاطط
وتفعيلدم
ةا يرج
 ال ر: العننا
 .املكتيب
االعمال

In the name of: sharekat
sanad lel mawared al inshaiyeh
للمحاماةسند للموارد
اجناز شركة
: أبسم: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

االنشائية

; 02 211
Ϳ

2 ال رةا يرج دم ط: العننا

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ





Trade Mark No.: 31493
In Class: 19







 30153 : العالمة التجارية رقم
 05 : يف الصنف

Date: 07/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͖ƉŝƚĐŚĂŶĚ
Trade Mark No.: 31492
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞƚĂů

 7102/19/12 : التاريخ


 اانبيب قاسية ذري، )مواد بناء (ذري معدنية
: من اجل


مباين ذري معدنية
، اسفلت وزفت وقار،معدنية للمباين
 30157 : العالمة التجارية رقم


 جمسمات ) ذري معدنية
(  يفنصب،قابلة للنقل
 39 : الصنف
Date: 07/05/2017
/19/12
In the name
of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  7102
للموارد
سند: التاريخ
 شركة: أبسم
In Class: 35

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

212

2 ال رةا يرج دم ط: العننا



Trade Mark No.: 31494
In Class: 35
Date: 07/05/2017



 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ









 30151 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

; 05 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘

االنشائية

 .االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
2 ال رةا يرج دم ط: العننا
 شركة سند للموارد: أبسم
اجناز للمحاماة
: عنوان التبليغ
االنشائية

 7102/19/12 : التاريخ

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل

.النشاط املكتيب
وتفعيل
Trade Mark No.: 31494
 30151
 : ية رقم
االعمال التجار
العالمة
In
35 of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
يف
In Class:
the name
 سند للموارد39
شركة: الصنف
: أبسم
Date: 07/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ



 7102/19/12 : التاريخ

االنشائية

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
2ط.املكتيب
النشاطج دم
وتفعيل رةا ير
 ال: االعمالنا
العن


Class: 35

In

 39 : يف الصنف


 Date: 07/05/2017

 7102/19/12 : التاريخ

145/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

2017/11/7 العدد العرشون

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘
 .االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
; 71 Ϳ
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
 شركة سند للموارد: أبسم
االنشائية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

2 ال رةا يرج دم ط: العننا

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
وتوجيه
وادارة
واالعالن
الدعاية
خدمات
:
اجل
من

213
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘


 .االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
 شركة سند للموارد: أبسم






ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
Trade
Mark No.: 31495
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
 In Class: 35
 07/05/2017
Date:

; 71 Ϳ

االنشائية




2 ال رةا يرج دم ط: العننا

 30159
:  رقم:التبليغية
عنوان التجار
العالمة
اجنازللمحاماة
 39 : يف الصنف
 7102/19/12 : التاريخ
 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

Trade Mark No.:
31494
 30151
 :خدمات
التجارية رقم
العالمة
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
واالعالن وادارة وتوجيه
النشاطالدعاية
: اجل
من
 .املكتيب
وتفعيل
االعمال
In Class: 35
 ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘
 39 : يف الصنف

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
كة سند
 شر:االعمال
أبسم
 د.للموار
املكتيب
النشاط
وتفعيل
 : التاريخ
Date: 07/05/2017
 7102/19/12
االنشائية
In
the name of:
sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
واالعالن وادارة وتوجيه
خدماتسندالدعاية
من
للموارد
 شركة: اجل
: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
2 ال رةا يرج دم ط: العننا
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In





; 70 Ϳ

the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ


ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade Mark No.: 31495


In Class: 35


 Date: 07/05/2017


 .املكتيب
النشاط
االعمال
للمحاماة
وتفعيل اجناز
: التبليغ
عنوان
االنشائية
 شركة سند للموارد: أبسم

2 ال رةا يرج دم ط: االنشائيةنا
العن

2للمحاماة ط
اجناز يرج دم
ال رةا: :التبليغ
العننا
عنوان



; 70 214
Ϳ

 39 : يف الصنف

 7102/19/12
:
التاريخ



; 71 Ϳ

; 70 Ϳ
Trade Mark No.: 31496







 30156 : العالمة التجارية رقم







Trade
Mark
In
Class:
35 No.: 31496
In Class: 35
Date: 07/05/2017
Date: 07/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘


 30156 :رقم39
التجارية
العالمة
: الصنف
يف

 39 : يف الصنف

 7102
/19/12 : التاريخ
7102 /19/12 : التاريخ

وتوجيه
وادارة وتوجيه
واالعالن وادارة
الدعاية واالعالن
خدمات الدعاية
 خدمات:: اجل
من اجل
من


Trade Mark No.: 31495
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
In the
Class:
35 of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
In
name
Date: 07/05/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ

Trade
Mark No.: 31496
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:




In Class: 35
 07/05/2017
Date:



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

 اجناز للمحاماة: التبليغ
عنوان


30159 : العالمة التجارية رقم



االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
 ..املكتيب
النشاط
30159
 : وتفعيلرقم
االعمالالتجارية
العالمة
 شركة سند للموارد: أبسم

39
:
الصنف
 شركة سند للموارد:االنشائية
يفأبسم


2ط

2ط

دم7102
/19/12 : التاريخ
 ال رةا يرج: العننا

االنشائية


 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
 ال رةا يرج دم:  العننا

 للمحاماة:اجناز
عنوان
 30156
ية رقم: التبليغر
العالمة التجا

 39 : يف الصنف


 7102/19/12 : التاريخ


; 22 Ϳ

146

2017/11/7 العدد العرشون

; 77 215
Ϳ







Trade Mark No.: 31497

 79413: العالمة التجارية رقم

In Class: 6

 6 : يف الصنف



Date: 07/05/2017



 2793/70/73 : التاريخ

Trade Mark No.: 31497
 30152 : العالمة التجارية رقم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽŵŵŽŶŵĞƚĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌĂůůŽǇƐ͖ ، مواد بناء معدنية، معادن غري نفيسة وكل خليط منها: من اجل
In Class: 6
 6 : يف الصنف
ŵĞƚĂůďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐŽĨ
،احلديدية
السكك
خلطوط
معدنية
مواد
،معدنية
متنقلة
مباين
Date:
07/05/2017

7102
/
19
/12
: التاريخ
ŵĞƚĂů͖ŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĨŵĞƚĂůĨŽƌƌĂŝůǁĂǇƚƌĂĐŬƐ͖ŶŽŶͲ
ĞůĞĐƚƌŝĐĐĂďůĞƐĂŶĚǁŝƌĞƐŽĨĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂů͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵŵŽŶŵĞƚĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌĂůůŽǇƐ͖ŵĞƚĂů
 مواد،منها
كل خليط
ذري نفيسة
: اجل
من
بناءمصنوعات،نفيسة
معادن غري
كهرابئية ومن
معادنغري
واسالك
حبال
ďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐŽĨŵĞƚĂů͖
ŝƌŽŶŵŽŶŐĞƌǇ͕ƐŵĂůůŝƚĞŵƐŽĨŵĞƚĂůŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ƉŝƉĞƐ
خلطوط
معدنية
مواد
،معدنية
متنقلة
مباين
،معدنية
ŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĨŵĞƚĂůĨŽƌƌĂŝůǁĂǇƚƌĂĐŬƐ͖ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐĐĂďůĞƐ
 خزائن، مواسري واانبيب معدنية، خردوات معدنية صغرية،حدادة
ĂŶĚƚƵďĞƐŽĨŵĞƚĂů͖ƐĂĨĞƐ͖ŐŽŽĚƐŽĨĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂů
ĂŶĚǁŝƌĞƐŽĨĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂů͖ŝƌŽŶŵŽŶŐĞƌǇ͕ƐŵĂůůŝƚĞŵƐŽĨ
 حبال واسالك ذري كهرابئية من،السكك احلديدية
ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ŽƌĞƐ͘

ŵĞƚĂůŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ƉŝƉĞƐĂŶĚƚƵďĞƐŽĨŵĞƚĂů͖ƐĂĨĞƐ͖ŐŽŽĚƐŽĨ
معدنيةمعادن غري
مصنوعة من
 منتجات،حفظ الواثئق واالشياء الثمينة
 خردوات، مصنوعات حدادة،معادن ذري نفيسة
ĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂůŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ŽƌĞƐ͘

،فئات اخرى
واردة يف
غري،نفيسةة
معادن ال واثئق
خامات حفظ
 خزائن،معدنية
واانبيب
مواسري
صغري
مصنوعة من معادن ذري
منتجات
،الثمينة
واالشياء
 شركة سند للموارد االنشائية: أبسم

In the name of: sharekat sanad lel
  خامات معادن،نفيسة ذري واردة يف فئات اخرى
mawared al inshaiyeh
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh 9للموارد ط
: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
سندبرج عمار
،شركةالبيرة
: العنوان
االنشائية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










2ط

216

 ال رةا يرج دم:

العننا



 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ












; 73 Ϳ
Trade Mark No.: 31498
In Class: 19
Date: 07/05/2017

Trade
Mark No.:
31498
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵŝůĚŝŶŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
In Class: 19
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͖ƉŝƚĐŚĂŶĚ


ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞƚĂů
Date: 07/05/2017









 30159 : العالمة التجارية رقم
 05 : يف الصنف


 7102/19/12 : التاريخ

30159
مواد رقم
التجارية
العالمة
 اانبيب قاسية ذري، )معدنية
(ذري: بناء
: من اجل
 05 : يف الصنف
 مباين ذري معدنية، اسفلت وزفت وقار،للمباين
معدنية

 7102/19/12 : التاريخ

  نصب (جمسمات ) ذري معدنية،قابلة للنقل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ  اانبيب قاسية ذري، ) مواد بناء (ذري معدنية: من اجل
In
the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
 شركة سند للموارد: أبسم
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͖ƉŝƚĐŚĂŶĚ
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞƚĂů

 مباين ذري معدنية، اسفلت وزفت وقار،معدنية للمباين

االنشائية
  نصب (جمسمات ) ذري معدنية،للنقل
قابلة
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
يرج دم
: نا:أبسم العن
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh 2للمواردط
شركةال رةاسند
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


2ط

 اجناز للمحاماة: التبليغ
عنوان
االنشائية
 ال رةا يرج دم:  العننا
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ




 7102/19/12
التاريخ  :
ولباس القدم وأذطية الرأس 
العرشوناملالبس
العددمن اجل :
2017/11/7
أبسم  :شركة مصنع السمو
للصناعات االنشائية

العنوووونا  :نوووو يلال  -ف وووود ,تلفوووون
3522111615

:

انبلس -رفيداي

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^ͲZ&/Ͳd
Ϭϱϵϵϰϰϭϲϭϵ

Trade Mark No.: 31499
InClass: 25



,تلفوووون

 1955110602يلال  -ف وووود ,تلفوووون
العنوووونا  :نوووو

3522111615

Ϳ ; 71

; 71ALͿ SOMW
In the name of: SHAREKIT MASNA
LELSENA AT ALENSHAYEYAH
217

 ,تلفون



للصناعات االنشائية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
147

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͲZ&/Ͳd>Ϭϱϵϵϰϰϭϲϭϵ

عنوان التبليغ
1955110602
العالمة التجارية رقم  30155 :
يف الصنف  79 :
التاريخ  7102 /19/12 :

 7102
اجل/12: :
التاريخ
القدم وأذطية الرأس 
/19ولباس
املالبس
من

شركة مصنع
أبسم :
اجل  :
السمووأذطية الرأس 
ولباس القدم
املالبس
من
العالمة:
أبسم
مصنع -ف وووود
يلال
العنوووونا
السمو 
30155
كة نوووورقم  :
شرر:ية
التجا
3522111615
للصناعات
انبلس -رفيداي
االنشائية :
التبليغ
عنوان
79
الصنف :
يف

Date: 07/05/2017

Date: 07/05/2017

Date:
07/05/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: SHAREKIT MASNA AL SOMW
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
LELSENA AT ALENSHAYEYAH

:

عنوان التبليغ

1955110602

 30155
رقم  :

التجارية
نف  79 :



In the name
SHAREKIT
MASNA AL SOMW
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͲZ&/Ͳd>Ϭϱϵϵϰϰϭϲϭϵ
Trade
Mark of:
No.:
31499

Ϳ ; 79
LELSENA AT ALENSHAYEYAH
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 25
>:E>h^ͲZ&/Ͳd
Ϭϱϵϵϰϰϭϲϭϵ
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͲZ&/Ͳd>Ϭϱϵϵϰϰϭϲϭϵ

 ,تلفون



انبلس -رفيداي





>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^ͲZ&/Ͳd
Ϭϱϵϵϰϰϭϲϭϵ

 ,تلفون

; 79 218
Ϳ





de Mark No.: 31499
 Class: 25














Ϳ ; 79

العالمة التجارية رقم  30911 :

يف الصنف  32 :

In Class: 37







Trade Mark No.: 31500
Date:
Trade07/05/2017
Mark No.: 31500

 7102
12ر/ية/19
التاريخ
 30911
رقم  :
العالمة :التجا
يف الصنف  32 :
املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
من اجل  :انشاء
Date: 07/05/2017
التاريخ  7102 /19/12 :
ƐĞƌǀŝĐĞƐ

التجميع
اجل  :انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
من
ƐĞƌǀŝĐĞƐ

التجميع
In the name of: Ideal For Managing Projects and
أبسم  :شركة املشاريع املثالية
In the name of: Ideal For Managing Projects and
أبسم  :شركة املشاريع املثالية
Investment
Investment
لالدارة و االستثمار
In Class: 37

لالدارة و االستثمار
ناا
العنووون
العنووو
ع

ع

ووو
دمووووو
 دماال دد -
 ::اال

يصف

الت

يصف الت

ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶ͕ŵŵĂŶͲ<ŚĂůĚĂͲtĂƐĨŝůdĂů^ƚƌĞĞƚ
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶ͕ŵŵĂŶͲ<ŚĂůĚĂͲtĂƐĨŝůdĂů^ƚƌĞĞƚ

ووودا -
خلووووودا
 خل


عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
/'/W Ͳ dDW
عنوان التبليغ ŐĞŶƚƐ :
العالمة التجارية رقم  30911 :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
اليعطي اصحاهبا
مالحظة  :ان تسجيل هيه العالمة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 31500


يف الصنف  32 :

العالمة اليعطي اصحاهبا
تسجيل هيه
مالحظة : :ان
 7102
/19/12
التاريخ
والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
حقاجل  :انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او
من
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
التجميع 

العالمةاملشاريع املثالية
مبعزل :عنشركة
أبسم

لالدارة و االستثمار

العنووونا   :اال د  -دموووو  -خلوووودا -
ع

يصف الت

 

In Class: 37
 07/05/2017
Date:


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ

In the name of: Ideal For Managing Projects and
Investment

ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶ͕ŵŵĂŶͲ<ŚĂůĚĂͲtĂƐĨŝůdĂů^ƚƌĞĞƚ



مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31501

العالمة التجارية رقم  30910 :

In Class: 35
Date: 07/05/2017

يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/19/12 :


من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه


النشاط املكتيب
  30910
وتفعيلية رقم  :
األعمال التجار
العالمة


 39
الصنف :
يف
سيديل -شتيفتونغ
هانس -
أبسم :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Trade Mark No.: 31501
e.V.

In
35 of: Hanns-Seidel-Stiftung
In Class:
the name
Date: 07/05/2017

التاريخ  7102/19/12 :
اي.يف.
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂǌĂƌĞƚƚƐƚƌĂƐƐĞϯϯ͕ϴϬϲϯϲ͕DƵŶĐŚĞŶ
اسووووووووووو ,00
النشاطيتشتر
وتفعيل  :ال اي
العنووووووووووونا
املكتيب 
األعمال

'ĞƌŵĂŶǇ
In
the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

شتيفتونغ
سيديل -
أبسم :
الم ن
 ننخ,هانس م
,23606

اي.
عنوانيف.التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
العنووووووووووونا  :ال اي يتشتراسووووووووووو ,00
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 ,23606م ننخ ,الم ن

والعبارات/
Ͳ '/W
dDW
ŐĞŶƚƐ
التبليغ :
املطلق ابستخدام الكلمات
عنواناحلماية
حق
اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل هيه العالمة
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚاالستخدام العام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات

العالمة ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية عناملطلق
مبعزل
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

االستخدام العام
واألرقام ذات
والعبارات
الكلمات
الوصفيةابستخدام
والرسوماتاملطلق
احلماية
والرسومات 
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
العالمة
مبعزل عن
مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31502
In Class: 38

العالمة التجارية رقم  30917 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/19/12 :
من اجل  :خدمات االتصاالت 

أبسم  :هانس -سيديل -شتيفتونغ


Date: 07/05/2017




اي.يف
العالمة .التجارية رقم  30910 :

يف الصنف :
العنووووووووووونا :39ال اي يتشتراسووووووووووو ,00
7102ن 
/
19
/
12
التاريخ :
 ,23606م ننخ ,الم

وتوجيه
واإلعالنͲوادارة
خدمات الدعاية
من اجل :
/'/W
dDW ŐĞŶƚƐ
التبليغ :
عنوان
األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
أبسم  :هانس -سيديل -شتيفتونغ

اي.يف.
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
العنووووووووووونا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂǌĂƌĞƚƚƐƚƌĂƐƐĞϯϯ͕ϴϬϲϯϲ͕DƵŶĐŚĞŶ

'ĞƌŵĂŶǇ

 :ال اي يتشتراسووووووووووو ,00

ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق
 ,23606م ننخ ,الم ن
االستخدام
 ŐĞŶƚƐذات
الوصفية واألرقام
والرسومات
العام/
'/W
Ͳ dDW
التبليغ :
عنوان

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
مبعزل عن العالمة


ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
Trade Mark No.: 31501
In
Class: 35
͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂǌĂƌĞƚƚƐƚƌĂƐƐĞϯϯ͕ϴϬϲϯϲ͕DƵŶĐŚĞŶ
Date:
07/05/2017
'ĞƌŵĂŶǇ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


In
the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.



͕ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂǌĂƌĞƚƚƐƚƌĂƐƐĞϯϯ͕ϴϬϲϯϲ͕DƵŶĐŚĞŶ
'ĞƌŵĂŶǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









مبعزل عن العالمة






149

2017/11/7 العدد العرشون

; 76 Ϳ

221






Trade Mark No.: 31503
In Class: 41

 30913 : العالمة التجارية رقم
 10 : يف الصنف

Date: 07/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ͖
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
Trade Mark No.: 31501
In
35 of: Hanns-Seidel-Stiftung
In Class:
the name
Date: 07/05/2017

e.V.

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂǌĂƌĞƚƚƐƚƌĂƐƐĞϯϯ͕ϴϬϲϯϲ͕DƵŶĐŚĞŶ͕

'ĞƌŵĂŶǇ
In
the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗>ĂǌĂƌĞƚƚƐƚƌĂƐƐĞϯϯ͕ϴϬϲϯϲ͕DƵŶĐŚĞŶ͕

'ĞƌŵĂŶǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




 7102/19/12 : التاريخ

, التدريب, خدمات التعليم والتهييب: من اجل

 والثقافية
ايضية
األنشطة ال
الرتفيه
30910
 : رقمر
 التجارية,العالمة


 39
: الصنف
شتيفتونغ- سيديل
- هانس
: يفأبسم
 7102/19/12 : التاريخ
.يف.اي

 خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه: من اجل
,00 اسووووووووووو
النشاطيتشتر
 ال اي: وتفعيل
العنووووووووووونا
 املكتيب
األعمال

شتيفتونغ
الم ن-,سيديل
م ننخ-,هانس
23606: أبسم

يف.اي
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :  التبليغ.عنوان
,00  ال اي يتشتراسووووووووووو: العنووووووووووونا
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 الم ن, م ننخ,23606

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 اصحاهبا حقW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي

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




والرسوماتالعالمة
مبعزل عن
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31504
In Class: 35

Trade Mark No.: 31504
Date:
07/05/2017
In Class: 35



 40513: العالمة التجارية رقم


 45 : يف الصنف

 30911 : العالمة التجارية رقم
 7100/15/10 : التاريخ
 39 : يف الصنف
الدعاية واإلعالن
خدمات
: من اجل
7102/19/12 : التاريخ

/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ وادارة وتوجيه األعمال
Date: 07/05/2017
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
وادارةيف ادارة
واملساعدة
االرشاد
,املكتيب
النشاط
وتفعيل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
واإلعالن
الدعاية
خدمات
: اجل
من
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ,وتوجيه االعمال
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂĚǀŝĐĞ
ĂŶĚ
واملساعدة
االرشاد
,املكتيب
األعمال وتفعيل
يف التخطيط
خدمات
,التجارية
االعمال
النشاطادارة
واملساعدة يف
االرشاد
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĚǀŝĐĞĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖
ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ ĂƉƉƌĂŝƐĂů͕
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĚǀŝĐĞĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
 االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال,ادارة االعمال
ĂƉƉƌĂŝƐĂů͕ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂůůƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
ĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ Ăůů ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ واالستشارات والتقييم والتحليل وتوفري املعلومات كلها املتعلقة
 خدمات التخطيط واالستشارات والتقييم,التجارية
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐĞ͖ĞĐŽŶŽŵŝĐĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐĞ͖ĞĐŽŶŽŵŝĐĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚ
املتعلقةاالقتصادية
التنبؤات
 خدمات,ابالعمال والتجارة
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚǀŝƐŽƌǇ^ĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐ ابالعمال واالرشاد
والتحليل وتوفري املعلومات كلها
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚǀŝƐŽƌǇ^ĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͖ŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͖
ŵĂƌŬĞƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ ŽĨ  توقعات,واالرشاد
االقتصاديةت السوق
 دراسا,االعمال
خدمات فرص
 تقييم,االقتصادي
ƚƌĞŶĚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
التنبؤات
,والتجارة
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶĐĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐ
ƚƌĞŶĚƐ͖ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͖
,
السوق
دراسات
,
االعمال
فرص
تقييم
,
االقتصادي
ƉƌŽũĞĐƚƐ͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŵŝĐƌŽ , حتضري االحصاءات اخلاصة ابالعمال,اجتاهات االعمال
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌ
 حتضري االحصاءات اخلاصة,توقعات اجتاهات االعمال
ĨŝŶĂŶĐĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƚƐ͖ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ االستثمارية ذات
دراسات البياانت االحصائية املتعلقة ابملشاريع
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉĞƌƐŽŶŶĞů
ĂĚǀŝƐŽƌǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞůĂƚĞĚ
ƚŽ
ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
 دراسات البياانت االحصائية املتعلقة,ابالعمال
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͖ƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
مبا يتعلق,الصغري
االرشادات
 املعلومات,التمويل الصغري
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ املعلومات ابخلدمات
ابملشاريع االستثمارية ذات التمويل
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͖  جتنيد, تنظيم املعارض للغاايت التجارية والرتوجيية,املذكورة
 تنظيم,االرشادات مبا يتعلق ابخلدمات امليكورة

ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ ĂƉƉƌĂŝƐĂů͕
ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ Ăůů ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐĞ͖ĞĐŽŶŽŵŝĐĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚǀŝƐŽƌǇ^ĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐ
150ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͖ ŵĂƌŬĞƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ ŽĨ
ďƵƐŝŶĞƐƐ ƚƌĞŶĚƐ͖ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŵŝĐƌŽ
ĨŝŶĂŶĐĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƚƐ͖ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĂĚǀŝƐŽƌǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͖
ƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ

واالستشارات والتقييم والتحليل وتوفري املعلومات كلها املتعلقة

 خدمات التنبؤات االقتصادية واالرشاد,ابالعمال والتجارة

2017/11/7
العدد
 توقعات, دراسات السوق,فرص االعمال
العرشون تقييم
,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

  استشارات ادارة شؤون املوظفني,املوظفني

In the name of: Green For Growth Fund, Southeast
Europe S.A., SICAV-SIF

, غرين فور غروث فاند: أبسم
,.ايه.ساوت ايست يوروب اس

سيف-سيكاف

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϰ͕ŽƵůĞǀĂƌĚZŽǇĂů͕ϴϬϳϬĞƌƚƌĂŶŐĞ͕
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




; 03 Ϳ
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,  ب ليفوووووووال ل وووووووا,41 : العنووووووو ا

 ل كسيمب لغ, بيرترانج0808

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : التبليغ
عنوان

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ











Trade Mark No.: 31505



In Class: 36

 00333: العالمة التجارية رقم



 03 : يف الصنف

Trade Mark No.: 31504
Date:
07/05/2017

 30911 : العالمة التجارية رقم
 7300/33/30 : التاريخ
 39 : يف الصنف
 الشؤون, الشؤون التمويلية: من اجل
 7102/19/12 : التاريخ

In Class: 35

/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ &ŝŶĂŶĐŝĂů ĂĨĨĂŝƌƐ͖ ŵŽŶĞƚĂƌǇ , الشؤون العقارية,املالية
Date: 07/05/2017
ĂĨĨĂŝƌƐ͖ ƌĞĂů ĞƐƚĂƚĞ ĂĨĨĂŝƌƐ͖ ďĂŶŬŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
الدعاية االستثمار
خدماتخدمات
,البنكية: اخلدمات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖خدمات جتنيد
وتوجيه,والتمويل
واإلعالن وادارة
من اجل
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĂŶĚ ĨŝŶĂŶĐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƌĂŝƐŝŶŐ ŽĨ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
يف
واملساعدة
االرشاد
,
املكتيب
النشاط
وتفعيل
األعمال
كتابة
خدمات
,
القروض
وترتيب
وتقدمي
متويل
,
االموال
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĚǀŝĐĞĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĨŝŶĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝŶŐ͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐŽĨůŽĂŶƐ͖
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĚǀŝĐĞĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕  االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال,ادارة االعمال
ƵŶĚĞƌǁƌŝƚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ĂŶĚ
,التمويالت
ĂƉƉƌĂŝƐĂů͕ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂůůƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ

 خدمات استثمارات التمويل وادارة,التعهدات

 خدمات التخطيط واالستشارات والتقييم,التجارية
ĨŝŶĂŶĐŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐĞ͖ĞĐŽŶŽŵŝĐĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚ
 خدمات ختطيط, خدمات متويل الشركات,خدمات الضماانت
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚǀŝƐŽƌǇ^ĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ĨŝŶĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ĂŶĚ
والتحليل وتوفري املعلومات كلها املتعلقة ابالعمال
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͖ŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐ
ات
ر
واالستشا
االرشاد
التنبؤات خدمات
,واالستثمارات
التموي
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂĚǀŝƐŽƌǇ͕
ƚƌĞŶĚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
واالرشاد
االقتصادية
الت خدمات
,والتجارة
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶĐĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ  ابخلدمات,املتعلقة
والتقييم السوق
والتحليلدراسات
,االعمال
تقييم فرص
,االقتصادي
واملساعدة
املعلومات
وتقدمي
ƉƌŽũĞĐƚƐ͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ
ĂƉƉƌĂŝƐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌ
االحصاءات اخلاصة
حتضري
,
االعمال
اجتاهات
توقعات
  استثمار االموال, تقييم التمويالت,املذكورة
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉĞƌƐŽŶŶĞů
&ŝŶĂŶĐŝĂůĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ͖ĨƵŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ

 دراسات البياانت االحصائية املتعلقة,ابالعمال
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͖ƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ

In the name of: Green For Growth
Fund, Southeast Europe S.A., SICAVSIF
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϰ͕ŽƵůĞǀĂƌĚZŽǇĂů͕ϴϬϳϬ
ĞƌƚƌĂŶŐĞ͕>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ

,.ايه.املعلومات اس
ايست يوروب
ساوت
,فاند
االستثماريةغروث
ابملشاريعغرين فور
: أبسم
,الصغري
تمويل
ذات ال

سيكاف
 تنظيم,سيف يتعلق ابخلدمات امليكورة
 مبااالرشادات
, جتنيد املوظفني,املعارض للغاايت التجارية والرتوجيية
,  بيرتووووووووو ار0808 , ووووووووو
 ب ليفووووووووو,41 : العنووووووووو ا
 استشارات ادارة شؤون املوظفني
ل كسيمب غ
In the name of: Green For Growth Fund, Southeast
, ذرين فور ذروث فاند: أبسم
Europe
S.A., SICAV-SIF
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
W͘K Žǆ /'/W ͲdDW
ان التبليغ
عنو
,.ايهŐĞŶƚƐ
.يوروب اس: ايست
ساوت



ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϰ͕ŽƵůĞǀĂƌĚZŽǇĂů͕ϴϬϳϬĞƌƚƌĂŶŐĞ͕
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

سيف- سيكاف
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 العنوووووونا

, ينل فوووووو د ييوووووو ل,11 :

 لنيس م ن غ, ي رترانك2353

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 31506
In Class: 42

العالمة التجارية رقم  30916 :
يف الصنف  17 :

التاريخ  7102/19/12 :

من اجل  :االستشارت يف جماالت توفري الطاقة ومحاية

Date: 07/05/2017



العالمة التجارية رقم 30911 :
ضمن هيه الفئة ,خدمات
البيئة والدميومة املندرجة

يف الصنف  39 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨĞŶĞƌŐǇͲƐĂǀŝŶŐ
ĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕ĂƐǁĞůůĂƐŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽĨ
Trade Mark No.: 31504
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
In Class: 35
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ
Date: 07/05/2017

بكفائة الطاقة 
االستشارات املتعلقة
التاريخ 7102/19/12 :
In
the name of:
Green For Growth Fund, Southeast
الدعايةفاند,
خدماتذروث
اجل ذ:رين فور
أبسم :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
واإلعالن وادارة وتوجيه
من
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
Europe
S.A., SICAV-SIF
يف
واملساعدة
االرشاد
,
املكتيب
النشاط
وتفعيل
األعمال
,
.
ايه
.
اس
يوروب
ايست
ساوت
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĚǀŝĐĞĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ادارة االعمال ,االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال ͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĚǀŝĐĞĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
سيكاف -سيف
ĂƉƉƌĂŝƐĂů͕ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂůůƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
التجارية ,خدمات التخطيط واالستشارات والتقييم
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐĞ͖ĞĐŽŶŽŵŝĐĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϰ͕ŽƵůĞǀĂƌĚZŽǇĂů͕ϴϬϳϬĞƌƚƌĂŶŐĞ
العنوووووونا  ,11 :ينل فوووووو د ييوووووو ل,
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚǀŝƐŽƌǇ^ĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐ
والتحليل وتوفري املعلومات كلها املتعلقة ابالعمال
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͖ŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐ
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
 2353ي رترانك ,لنيس م ن غ
والتجارة ,خدمات التنبؤات االقتصادية واالرشاد
/'/W
Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
التبليغ :
عنوان
السوق,
دراسات
االعمال,
تقييم فرص
االقتصادي,

ƚƌĞŶĚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨďƵƐŝŶĞƐƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶĐĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ƉƌŽũĞĐƚƐ͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉĞƌƐŽŶŶĞů
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͖ƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ

االرشادات مبا يتعلق ابخلدمات امليكورة ,تنظيم

املعارض للغاايت التجارية والرتوجيية ,جتنيد املوظفني,



االحصاءات اخلاصة
توقعات اجتاهات االعمال ,حتضري
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ابالعمال ,دراسات البياانت االحصائية املتعلقة

ابملشاريع االستثمارية ذات التمويل الصغري ,املعلومات
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استشارات ادارة شؤون املوظفني 
العالمة التجارية رقم  30915 :
أبسم  :ذرين فور ذروث فاند,
 39
الصنف :
يوروب اس.ايه,.
ايست
يفساوت



Trade Mark No.: 31509
In the name of: Green For Growth Fund, Southeast
In
Class:S.A.,
35 SICAV-SIF
Europe

Ϳ ; 37

سيف 7102/19
سيكاف /19-
التاريخ :

Date: 08/05/2017

 :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϰ͕ŽƵůĞǀĂƌĚZŽǇĂů͕ϴϬϳϬĞƌƚƌĂŶŐĞ
ييوووووو ل,
فوووووو د
 ,11ينل
العنوووووونا
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
وادارة وتوجيه
واالعالن
الدعاية
خدمات
من اجل :


>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
انك ,لنيس م ن غ
 2353ي رتر
Trade Mark No.: 31509
املكتيبرقم  30915 :
النشاط التجارية
االعمال وتفعيل العالمة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
In
Class:
35
اسحق
الصنف 39 :
In the name of: Mohamad Abed Almonem Ishaq Al
أبسم  :دمحم عبد يفاملنعم
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

Date: 08/05/2017
التاريخ  7102/19/19 :
Tamimi

التميمي




من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
عووووووو
وووووو ة
العنووووووونا  :ا االعمالالمنو
املكتيب 
النشاط
وتفعيل

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ



ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌΖĞůŶĂŚĚĂŵĂƌĞƚ

ůďĂŬƌŝ In the name of: Mohamad Abed Almonem Ishaq Al


كرادمحم عبد املنعم اسحق
أبسم :
النيضو دم ة ال
التميمي
عنوان التبليغ  :رام هللا عمارة طنوس ط 1مكتب
العنووووووونا  :ا

المنووووووو ة عووووووو

Tamimi

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌΖĞůŶĂŚĚĂŵĂƌĞƚ
ůďĂŬƌŝ

 111جوال 1965522719

عنوان التبليغ  :رام هللا عمارة طنوس ط 1مكتب
1965522719
جوال
111
 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
النيضو دم ة ال كرا

ابستخدام الكلمات والعبارات
 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق
الكلماتالعام
االستخدام
املطلقذات
واألرقام
والرسومات الوصفية
والعبارات
ابستخدام
احلماية
مبعزل عن العالمة



والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :













Ϳ ; 33

العدد العرشون 2017/11/7
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العالمة التجارية رقم  31513:

Trade Mark No.: 31510





In Class: 14

يف الصنف   11 :

Trade Mark No.: 31509
العالمة التجارية رقم  30915 :
التاريخ  7312/35/30 :
In Class: 35
يف الصنف  39 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ͿŵƵůĞƚƐũĞǁĞůůĞƌǇ͕ũĞǁĞůƌǇ;ŵ
اساور جموهرات  ،داببيس للزينة
، )/19
التاريخر:ات
من اجل  :متائم (جموه
Date:
08/05/2017
7102/19
͕͕ ƌĂĐĞůĞƚƐ ũĞǁĞůůĞƌǇ
ũĞǁĞůƌǇ
Ϳ͘;ŵ
͕
ƌŽŽĐŚĞƐ
وتوجيه صغرية ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
الدعاية
اجل  :خدمات
واالعالن ،وادارةحلي
جموهرات)
سلسلية (
(جموهرات )  ،منقالئد
ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ ũĞǁĞůƌǇ
͕;ŵ͘Ϳ ͕ ŚĂŝŶƐ ũĞǁĞůůĞƌǇ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
(جموهرات )  ،ماس  ،خيوط ذهبية (جموهرات)  ،ذهب غري ͕Ϳ͘ũĞǁĞůƌǇ;ŵ͘Ϳ͕ŚĂƌŵƐũĞǁĞůůĞƌǇ͕ũĞǁĞůƌǇ;ŵ
In the name of: Mohamad Abed Almonem Ishaq Al
أبسم  :دمحم عبد املنعم اسحق
͕Ϳ͘ŝĂŵŽŶĚƐ͕'ŽůĚƚŚƌĞĂĚũĞǁĞůůĞƌǇ͕ũĞǁĞůƌǇ;ŵ
Tamimi
مشغول أو مطروق (
التميمي
مصفح)  ،عاج (جموهرات)  ،جموهرات 'ŽůĚ͕ ƵŶǁƌŽƵŐŚƚ Žƌ ďĞĂƚĞŶ ͕ /ǀŽƌǇ ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ ،
ũĞǁĞůƌǇ;ŵ͘Ϳ͕:ĞǁĞůůĞƌǇ͕:ĞǁĞůůĞƌǇĐĂƐĞƐĐĂƐŬĞƚƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌΖĞůŶĂŚĚĂŵĂƌĞƚ
وووووو
و
ع
ة
وووووو
و
المن
ا
:
ا
ن
وووووو
و
العن
علب جموهرات (صناديق)  ،جموهرات من الكهرمان االصفر ،
͕͕ :ĞǁĞůůĞƌǇŽĨǇĞůůŽǁĂŵďĞƌ
͕EĞĐŬůĂĐĞƐũĞǁĞůůĞƌǇ
ůďĂŬƌŝ
النيضو دم ة ال كرا
ũĞǁĞůƌǇ ;ŵ͘ͿĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
͕͕ KƌŶĂŵĞŶƚƐ ũĞǁĞůůĞƌǇ
جموهرات) ũĞǁĞůƌǇ ،
جموهرهللااتعمارة) ،
عنوان حلي
قالئد (جموهرات) ،
:
آللئ (1مكتب
طنوس ط
التبليغ  (:رام
;ŵ͘Ϳ ͕ WĞĂƌůƐ ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ ũĞǁĞůƌǇ ;ŵ͘Ϳ ͕ ZŝŶŐƐ
 111جوال 1965522719

ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ ũĞǁĞůƌǇ
خوامت (جموهرات)  ،أحجار شبه كرمية  ،ساعات  ،ساعات يد  ͕ ;ŵ͘Ϳ ͕ ^ĞŵŝͲƉƌĞĐŝŽƵƐ ƐƚŽŶĞƐ

tĂƚĐŚĞƐ͕tƌŝƐƚǁĂƚĐŚĞƐ

 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

Date: 08/05/2017

In the name of: Mohamad Abed
Almonem Ishaq Al Tamimi

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌΖĞ
ůŶĂŚĚĂŵĂƌĞƚůďĂŬƌŝ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


أبسم  :دمحم عبد املنعم اسحق التميمي

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

العنوان  :رام هللا المنارة شارع النهضة عمارة البكري
مبعزل عن العالمة


عنوان التبليغ  :رام هللا عمارة طنوس ط 1مكتب  131جوال

3527722735
Ϳ ; 33

 :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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Ϳ ; 31

العالمة التجارية رقم  30907 :
يف الصنف  75 :

Date: 08/05/2017

التاريخ  7102/19/19 :


مكسرات 
من اجل :

للنبرقمو 30907 :
التجارية
العالمة
أبسم  :شركة طيبة القدس







يف الصنف  75 :

املكسرات مسامهة خصوصية
العنووووووونا

الري س

التاريخ  7102/19/19 :

ووووووردا  :امكسرات 
من اجل
الشووووووو
 :سو
أبسم  :شركة طيبة القدس للنب و
املكسرات مسامهة خصوصية

Trade Mark No.: 31512
In Class: 29

عنوان التبليغ  :رام هللا شارع االرسال مركز االسراء

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Mark No.: 31512
In the name Trade
of: Sharikat
Tayba Alquds Lilbon
In
Class:
29
Walmokasarat Mosahama khososiya
Date: 08/05/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĚĚƌĞƐƐ͗^ŽƌĚĂZĂŵĂůůĂŚ>^ŚĂƌΖĞ>ZĂΖĞƐĞ

In the name of: Sharikat Tayba Alquds Lilbon
Walmokasarat Mosahama khososiya

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In Class: 29




Trade Mark No.: 31512
In Class: 29

 30907 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف

Date: 08/05/2017

 7102/19/19 : التاريخ

Date: 08/05/2017

153
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

 7102/19/19 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
In the name of: Sharikat Tayba Alquds Lilbon
Walmokasarat Mosahama khososiya

  مكسرات: من اجل
 شركة طيبة القدس للنب و: أبسم

In the name of: Sharikat Tayba Alquds Lilbon
Walmokasarat Mosahama
khososiya
ĚĚƌĞƐƐ͗^ŽƌĚĂZĂŵĂůůĂŚ>^ŚĂƌΖĞ>ZĂΖĞƐĞ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


 شركة طيبة القدس للنب و: أبسم



; 39 Ϳ

228



 سوووووووردا: العنووووووونا

الري س

 رام هللا شارع االرسال مركز االسراء: عنوان التبليغ

1955655611
التجاري الطابق الرابع جوال







مسامهة خصوصية
 املكسرات

 سوووووووردا ا: العنووووووونا

ا
الشورامووووووهللا شارع االرسال مركز االسراء
: عنوان التبليغ
1955655611 التجاري الطابق الرابع جوال


; 53 Ϳ

2017/11/7
 العرشونمكسرات
: العددمن اجل

املكسرات مسامهة خصوصية

الشووووووو

الري س

ĚĚƌĞƐƐ͗^ŽƌĚĂZĂŵĂůůĂŚ>^ŚĂƌΖĞ>ZĂΖĞƐĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


 75 : يف الصنف












In Class: 2
Date: 08/05/2017
Trade
Mark No.:

31514

; 39 Ϳ






 7 : يف الصنف


7102
/
19
/
19
:
التاريخ

51313: العالمة التجارية رقم



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
 املواد، اللك
والورنيش وطالء
الدهاانت
Trade Mark No.: 31514
30901 : العالمة التجارية رقم

In
Class: 2
ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͖
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
Date:
08/05/2017
ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ

:

من اجل

 2 : يف الصنف

 املواد امللونة، احلافظة ضد الصدأ وضد تلف اخلشب
 2812/،83
/80 :مثبتات
التاريخ،
 معادن، الراتينجات الطبيعية اخلام
األلوان
احلافظة
 املواد،مسحوق
وطالء اللك
والورنيش
: على اجل
من
للدهانني
شكل
الدهاانت وعلى
شكل رقائق

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WĂŝŶƚƐ͕ ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ ضد
ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶ
 واملزخرفني والطباعني والفنانني
ŽĨ ǁŽŽĚ͖ ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͖ ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ ƌĂǁ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŝŶƐ͖ ،  مثبتات األلوان،  املواد امللونة، الصدأ وضد تلف اخلشب
In the name of: German Lebanese Co. for Industry (GLC)  الشركة االملانية اللبنانية: أبسم
ŵĞƚĂůƐ ŝŶ ĨŽŝů ĂŶĚ ƉŽǁĚĞƌ ĨŽƌŵ ĨŽƌ ƉĂŝŶƚĞƌƐ͕  معادن على شكل رقائق وعلى شكل، الراتينجات الطبيعية اخلام
للصناعة
ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ
 والفنانني
مسحوق للدهانني واملزخرفني والطباعني
ĚĚƌĞƐƐ͗ůKďŽƵƌŝƚǇ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ;͕ͿͲWŝĞĐĞEŽ
قوووو، مدينووو الع وون – المن: العنوونا
;ϭͿͲůŽĐŬůDĂŚĂŐĞƌͲĂŝƌŽͲŐǇƉƚ
In
the name of: German Lebanese Co.
االملانية –اللبنانية
الشر
: أبسم
– للصناعة
 ب1 عوووو،الق
دكةو با ج
الصووون
for Industry (GLC)
ĚĚƌĞƐƐ͗ůKďŽƵƌŝƚǇ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade
Mark No.: 31514
;͕ͿͲWŝĞĐĞEŽ;ϭͿͲůŽĐŬůDĂŚĂŐĞƌͲ

ĂŝƌŽͲŐǇƉƚ
; 63

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









–

Ϳ

; 36 229
Ϳ









In Class: 2

Trade Mark No.: 31515




W͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ

ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





Trade Mark No.: 31515

 مصر-  الق جرة- يلنو المح جر

'/W
dDW
 جل/،وون
Ͳووول العو
المنطق
– ŐĞŶƚƐ
مدينووول الع ووو: : التبليغ
عنوانالعنووو ا
 30901
 معر- هرة، الق-W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
جر،المح
 بل ك:–ية رقم1التجار
العالمةالقطعل




 61313: العالمة التجارية رقم

 2 : يف الصنف


 30909 : العالمة التجارية رقم
Date: 08/05/2017
 2812/83
/80 : التاريخ
In Class: 2
 7 : يف الصنف
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗ WĂŝŶƚƐ͕ ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ ůĂĐƋƵĞƌƐ͖  املواد احلافظة ضد، والورنيش وطالء اللك
من
Date:
08/05/2017
 7102الدهاانت
/19/19: اجل
: التاريخ
ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
 املواد،  الدهاانت والورنيش وطالء اللك: من اجل
ŽĨ ǁŽŽĚ͖ ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͖ ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ ƌĂǁ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŝŶƐ͖ ،  مثبتات األلوان،  املواد امللونة، الصدأ وضد تلف اخلشب
ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͖
امللونة
احلافظة ضد الصدأ وضد تلف
ŵĞƚĂůƐ ŝŶ ĨŽŝů ĂŶĚ ƉŽǁĚĞƌ ĨŽƌŵ ĨŽƌ ƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ املوادرقائق وعلى شكل
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
شكل، اخلشب
معادن على
، الراتينجات الطبيعية اخلام
ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ

 معادن،  الراتينجات الطبيعية اخلام،  مثبتات األلوان،
ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ

In Class: 2

 2 : يف الصنف

Date: 08/05/2017

 2812/83/80 : التاريخ

154/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

2017/11/7
العدد
وعلى شكل مسحوق للدهانني
العرشون رقائق
على شكل
WĂŝŶƚƐ͕ ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ ůĂĐƋƵĞƌƐ͖  املواد احلافظة ضد،  الدهاانت والورنيش وطالء اللك: من اجل
 واملزخرفني والطباعني والفنانني
ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶ
،
األلوان
مثبتات
،
امللونة
املواد
، اخلشب
الشركةتلف
الصدأ وضد
In
the
name
of:
German
Lebanese
Co.
for
Industry
(GLC)
اللبنانية
االملانية
: أبسم
ŽĨ ǁŽŽĚ͖ ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͖ ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ ƌĂǁ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŝŶƐ͖
للصناعة
ŵĞƚĂůƐ ŝŶ ĨŽŝů ĂŶĚ ƉŽǁĚĞƌ ĨŽƌŵ ĨŽƌ ƉĂŝŶƚĞƌƐ͕  معادن على شكل رقائق وعلى شكل، اتينجات الطبيعية اخلام
الر
ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ůKďŽƵƌŝƚǇ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ;͕ͿͲWŝĞĐĞEŽ
قوووو، مدينووو الع وون – المن: العنوونا
 والطباعني –والفنانني
مسحوق للدهانني واملزخرفني
;ϭͿͲůŽĐŬůDĂŚĂŐĞƌͲĂŝƌŽͲŐǇƉƚ
 ب1 عوووو،الصووون د و با ج – الق

In the name of: German Lebanese Co.
 مصرملانيةالق جرة
- اال
كةجر
المح
للصناعة
اللبنانية
يلنوالشر
: أبسم
forĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Industry (GLC) :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůKďŽƵƌŝƚǇ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ
–
 جل،المنطقووول العووون
–  مدينووول الع ووو: العنووو ا


;͕ͿͲWŝĞĐĞEŽ;ϭͿͲůŽĐŬůDĂŚĂŐĞƌͲ
معر
ة
هر،الق
جر،المح
 – بل ك1 القطعل

ĂŝƌŽͲŐǇƉƚ

; 73 ͿW͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


; 32 Ϳ
230













Trade Mark No.: 31516

 71513: العالمة التجارية رقم

In Class: 2

 2 : يف الصنف






Date: 08/05/2017

 2813
/85ية/ر80
التاريخ
 30906
 : رقم
التجا: العالمة
الدهاانت والورنيش وطالء
: ميفن اجل
 7 : الصنف

Trade Mark No.: 31516

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖
In
Class: 2
 املواد احلافظة ضد، اللك
ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶ
Date:
08/05/2017
،  مثبتات األلوان،  املواد امللونة، 7102
 اخلشب/19
تلف/19
وضد: التاريخ
الصدأ
ŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͖ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ  املواد،  الدهاانت والورنيش وطالء اللك: من اجل
ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕
ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͖
وعلى شكل
رقائق
معادن على شكل
، الصدأ اخلام
ضدالطبيعية
الراتينجات
( امللونةGLC)
 املواد، اللبنانيةاخلشب
وضد تلف
In
the name of: German Lebanese
Co. for Industry
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
كة االملانية
احلافظة الشر
: أبسم
ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ

ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ
 ،والفنانني
والطباعني
واملزخرفني، للدهانني
مسحوق
معادن
الطبيعية اخلام
الراتينجات
مثبتات األلوان
،
للصناعة
ĚĚƌĞƐƐ͗ůKďŽƵƌŝƚǇ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ;͕ͿͲWŝĞĐĞEŽ
للدهانني
In the name of: German Lebanese Co.
;ϭͿͲůŽĐŬůDĂŚĂŐĞƌͲĂŝƌŽͲŐǇƉƚ



for Industry (GLC)
ĚĚƌĞƐƐ͗ůKďŽƵƌŝƚǇ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 ;͕ͿͲWŝĞĐĞEŽ;ϭͿͲůŽĐŬůDĂŚĂŐĞƌͲ
ĂŝƌŽͲŐǇƉƚ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





–

قوووو،شكلالمن
وعلىوون
مدينووو الع
على العنوونا
مسحوق
رقائق:الشركة
شكل
اللبنانية –للصناعة
االملانية
: أبسم
–  ب1 عوووو،الصووون د و با ج – الق
 واملزخرفني والطباعني والفنانني
 مصر-  الق جرة- يلنو المح جر

dDW
جل/'/W
،المنطقوͲوول العووون
– ŐĞŶƚƐ
مدينووول الع ووو: :التبليغ
عنوانالعنووو ا

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
1  القطعل

 معر- هرة، الق- جر،– بل ك المح


W͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ : التبليغ
عنوان

ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
;; 83
Ϳ
39 Ϳ


231






Trade Mark No.: 31529

Trade Mark No.: 31529

In
Class: 16
In Class: 16

Date: 09/05/2017
09/05/2017
Date:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĞƌĞŽĨ







 82513: العالمة التجارية رقم




 30975 : العالمة التجارية رقم

 21
: يف الصنف
06 : يف الصنف

7102//95
19//93
15 :: التاريخ
التاريخ
 1922

 الورق والورق املقوى ومنتجاته (عدا: من اجل
;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ
/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WĂƉĞƌ͕ ĐĂƌĚďŽĂƌĚ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ والتعبئة املنتجات
ومنتجاته (عدا
طاسية)؛املقوى
والورق
: اجل
من
مواد التغليف
الورق القر
ألذراض
املنتجات
ĂŶĚǁƌĂƉƉŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐŵĂĚĞŽĨƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ

ŵĂƚƚĞƌĂŶĚďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕
املصنوعة من املواد البالستيكية؛ املطبوعات
ƚŚĞƌĞŽĨ
;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ومواد من املواد
املصنوعة
ألغراض القرطاسية)؛ مواد التغليف والتعبئة
ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͕ƉŽƐƚĞƌƐ͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ďŝůůƐ͕
جتليد الكتب؛ الواثئق املطبوعة واملنشورات املطبوعة
ƚĂďůĞĂƵǆ͕ƐƚŝĐŬĞƌƐ͕ƐƚĂŵƉƐ͖ĂůďƵŵƐ͖ďƌƵƐŚĞƐĂŶĚƌŽůůĞƌƐĨŽƌ
ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚǁƌĂƉƉŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐŵĂĚĞ
ƉĂŝŶƚŝŶŐ



Trade Mark No.: 31529

العالمة التجارية رقم  82513:

In Class: 16

يف الصنف  21 :

155

العدد العرشون 2017/11/7

Date: 09/05/2017

التاريخ  1922/95/93 :

الورق والورق املقوى ومنتجاته (عدا املنتجات /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WĂƉĞƌ͕ ĐĂƌĚďŽĂƌĚ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ

من اجل :
ƚŚĞƌĞŽĨ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ألغراض القرطاسية)؛ مواد التغليف والتعبئة املصنوعة من املواد
ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚǁƌĂƉƉŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐŵĂĚĞ
البالستيكية؛ املطبوعات ومواد جتليد الكتب؛ الواثئق املطبوعة ŽĨ ƉůĂƐƚŝĐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ ĂŶĚ
واملنشورات املطبوعة والتقوميات واعالانت كبرية وصور ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚ
)In the name of: German Lebanese Co. for Industry (GLC
كة االملانية اللبنانية
أبسم  :الشر
͕ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͕ƉŽƐƚĞƌƐ͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ďŝůůƐ
للصناعةافية والفواتري واللوحات وامللصقات واالختام؛ألبومات؛
فوتوغر
͕ƚĂďůĞĂƵǆ
ƐƚŝĐŬĞƌƐ͕ ƐƚĂŵƉƐ͖ ĂůďƵŵƐ͖ ďƌƵƐŚĞƐ ĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůKďŽƵƌŝƚǇ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ;͕ͿͲWŝĞĐĞEŽ
العنوونا  :مدينووو الع وون – المن،قوووو
;ϭͿͲůŽĐŬůDĂŚĂŐĞƌͲĂŝƌŽͲŐǇƉƚ
الدهان –او التلوين
وروالت
فراشي
الق،عوووو  1ب –
و با ج
الصووون د
ƌŽůůĞƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚŝŶŐ

يلنو المح جر  -الق جرة  -مصر

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Fathi Ibrahim
ŐĞŶƚƐبرميل
التبليغ اب:راهيم حممود
عنوان  :فتحي
أبسم
:
/'/W Ͳ dDW
Mahmoud
Barmil
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

–ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵ–ůĚŽŚĂ
 العنووووو ا  :بيووووو ل ووووو – الدوحووووو – فلسووووو ي  /تلفووووو


WĂůĞƐƚŝŶĞͰdĞů͗ϮϳϱϭϲϮϲ
 7261272

–ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĞƚŚůĞŚĞŵ
التبليغ  :بيت حلم – الدوحة – فلسطني  /تلفون
عنوان

ůĚŽŚĂ–WĂůĞƐƚŝŶĞͰdĞů͗ϮϳϱϭϲϮϲ
1252111


Ϳ ; 39
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Trade Mark
Mark No.:
No.: 31530
31529
Trade

رقم30975::
التجارية رقم
العالمة التجارية
العالمة
 13513

In Class: 16

يف الصنف  06 :
33/15
الصنف :
يف
 7102 /19
التاريخ :

من اجل  :الورق والورق املقوى ومنتجاته (عدا
التاريخ  7332/35/30 :
املنتجات ألذراض القرطاسية)؛ مواد التغليف والتعبئة

اجل :
من
من
املصنوعة

In
Class:
11
Date:
09/05/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĞƌĞŽĨ
Date:
09/05/2017
;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ

ĂŶĚǁƌĂƉƉŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐŵĂĚĞŽĨƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
͕ŵĂƚƚĞƌĂŶĚďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
 ^ĂŶŝƚĂƌǇ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖ ƚĂƉƐ
͕ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͕ƉŽƐƚĞƌƐ͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ďŝůůƐ
ƚĂďůĞĂƵǆ͕ƐƚŝĐŬĞƌƐ͕ƐƚĂŵƉƐ͖ĂůďƵŵƐ͖ďƌƵƐŚĞƐĂŶĚƌŽůůĞƌƐĨŽƌ
͖Ϳ;ĨĂƵĐĞƚƐ
ͲƉĂŝŶƚŝŶŐ ƐŚŽǁĞƌ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖ ƚŽŝůĞƚƐ ;ǁĂƚĞƌ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ومواد تركيبات
املطبوعاتصنابري[؛
البالستيكية؛ حنفيات]
متديدات صحية؛
املواد

جتليد الكتب؛ الواثئق املطبوعة واملنشورات املطبوعة
والفواتريمقصورات[
فوتوذرافيةريات ]
وصور مياه[؛حج
كبريةدورات
احيض ]
االستحمام؛ مر
والتقوميات واعالانت

ختام؛ألبومات؛؛ فراشي
أحواض واال
وامللصقات
مغاسل؛ مغاسل
استحمام (ابنيو(
واللوحاتالدوش؛
حلمام
وروالت الدهان او التلوين 

لليدين)أجزاء من متديدات صحية) ; حنفيات خلط ملواسري

املاء-حنفيات صنابري ملواسري املاء ،سدادات صطمات
للمواسري-معدات للحمام  ،لوازم للحمام  ،لوازم تدفئة للحمام

 ،معدات للحمام  ،مثبتات مواسري احلمام  ،شطافات  ،حجرات

نظيفة (متديدات صحية) فالتر ملياه الشرب،فوهات مانعة
النتشار ماء احلنفيات  ،امدادات املياه واألغراض الصحية ،
خزان الضغط  ،املصارف األرضية  ،املرشات  ،نوافري  ،قطع
أانبيب املياه  ،معدات سباكة األدوات الصحية  ،أجهزة التدفئة،

أجهزة لتجميع الطاقة احلرارية الشمسية [للتسخني] ،حلقات

شد [ ُجلَب] حلنفيات املياه ،مغاسل لليدين [أجزاء من متديدات

صحية] لوازم تنظيم ألجهزة ومواسري املاء أو الغاز  ،لوازم سالمة
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 ،

آالت ري ألغراض زراعية  ،أجهزة لتدفق املاء الدوامي 

͖ĐůŽƐĞƚƐͿ͖ ƐŚŽǁĞƌ ĂŶĚ ďĂƚŚŝŶŐ ĐƵďŝĐůĞƐ͖ ďĂƚŚ ƚƵďƐ
ƐŝŶŬƐ͖ ǁĂƐŚͲŚĂŶĚ ďĂƐŝŶƐ ;ƉĂƌƚƐ ŽĨ ƐĂŶŝƚĂƌǇ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐͿ͖ ; DŝǆĞƌ ƚĂƉƐ ĨŽƌ ǁĂƚĞƌ ƉŝƉĞƐ͕ dĂƉƐ
ͲĐŽĐŬƐ͕ƐƉŝŐŽƚƐĨĂƵĐĞƚƐ;ŵ͘ͿĨŽƌƉŝƉĞƐͿͲ&ŝƚƚŝŶŐƐ͕ĂƚŚ
WŝƉĞůŝŶĞĐŽĐŬƐ͕ƐƉŝŐŽƚƐy͕ĂƚŚĨŝƚƚŝŶŐƐ͕ĂƚŚĨŝƚƚŝŶŐƐ
;,Žƚ Ăŝƌ—Ϳ͕ ĂƚŚ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ ĂƚŚ ƉůƵŵďŝŶŐ
ƐĂŶŝƚĂƌǇ

ĐŚĂŵďĞƌƐ

ůĞĂŶ

͕ŝĚĞƚƐ

͕ĨŝǆƚƵƌĞƐ

ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ &ŝůƚĞƌƐ ĨŽƌ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ǁĂƚĞƌ͕ EŽǌǌůĞƐ
;ŶƚŝͲƐƉůĂƐŚ ƚĂƉ —Ϳ͕ ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůǇ ĂŶĚ ƐĂŶŝƚĂƌǇ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ WƌĞƐƐƵƌĞ ƚĂŶŬƐ͕ &ůŽŽƌ ĚƌĂŝŶ͕ ^ƉƌĂǇĞƌƐ
͕&ŽƵŶƚĂŝŶƐ͕ WĂƌƚƐ ŽĨ ǁĂƚĞƌ ƉŝƉĞƐ͕ ƋƵŝƉŵĞŶƚ ĨŽƌ
ŵŽůĚŝŶŐ ^ĂŶŝƚĂƌǇǁĂƌĞ͕ ,ĞĂƚŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ^ŽůĂƌ
ƚŚĞƌŵĂůĐŽůůĞĐƚŽƌƐŚĞĂƚŝŶŐtĂƐŚĞƌƐĨŽƌǁĂƚĞƌƚĂƉƐ
͕͕tĂƐŚͲŚĂŶĚďĂƐŝŶƐƉĂƌƚƐŽĨƐĂŶŝƚĂƌǇŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
tĂƐŚͲŚĂŶĚďŽǁůƐƉĂĚƐŽĨƐĂŶŝƚĂƌǇŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ

آلية أو ،الغاز،
ومواسري املاء
ألجهزة
الغاز  ،لوازم سالمة
آالت
،منشآت
الصحية
مياه
أجهزة التدفئة،
األدواتريالصحية ،
سباكة
للتمديداتمعدات
أانبيب املياه ،
،أجهزة
املاء
لتنقية
وآالت
أجهزة
املاء
تنقية
منشآت
الدوامي 
أجهزةاريةلتدفق املاء
لتجميعزراعية ،
أجهزةألذراض
ري
للتسخني] ،حلقات
الشمسية [
الطاقة احلر
͕&ŽƵŶƚĂŝŶƐ͕ WĂƌƚƐ ŽĨ ǁĂƚĞƌ ƉŝƉĞƐ͕ ƋƵŝƉŵĞŶƚ ĨŽƌ
مواسري
املياه،
إمداد
منشآت
املاء
عسر
الة
ز
إل
ومنشآت
2017/11/7
العرشون
العدد
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In the name of: Fathi Ibrahim Mahmoud Barmil
املياه،حممود
حلنفياتاهيم
فتحي ابر
مغاسل لليدين [أجزاء من متديدات
أبسم[ ُج:لَب]
شد
ŵŽůĚŝŶŐ ^ĂŶŝƚĂƌǇǁĂƌĞ͕ ,ĞĂƚŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ^ŽůĂƌ
برميلللتمديدات الصحية ،منشآت ري آلية  ،آالت
مياه
صحية] لوازم تنظيم ألجهزة ومواسري املاء أو الغاز  ،لوازم سالمة ƚŚĞƌŵĂůĐŽůůĞĐƚŽƌƐŚĞĂƚŝŶŐtĂƐŚĞƌƐĨŽƌǁĂƚĞƌƚĂƉƐ
الدوامي 
ري ألذراض زراعية  ،أجهزة لتدفق املاء
͗ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵ–ůĚŽŚĂ–WĂůĞƐƚŝŶĞͰdĞů
العنوووونا  :ي وووو لحووووا – الدي ووووو –
ألجهزة ومواسري املاء أو الغاز ،منشآت تنقية املاء أجهزة وآالت ͕͕tĂƐŚͲŚĂŶĚďĂƐŝŶƐƉĂƌƚƐŽĨƐĂŶŝƚĂƌǇŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Fathi Ibrahim Mahmoud Barmil
فتحي ابراهيم حممود
أبسم :
ϮϳϱϭϲϮϲ
املاء ر /
فلس،
2551626الة عسر املاء منشآت إمداد
تلفن ومنشآت إلز
،أجهزة
لتنقية
tĂƐŚͲŚĂŶĚďŽǁůƐƉĂĚƐŽĨƐĂŶŝƚĂƌǇŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
برميل
–ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĞƚŚůĞŚĞŵ–ůĚŽŚĂ
عنوان التبليغ  :بيت حلم – الدوحة – فلسطني /
املياه ،مواسري مياه للتمديدات الصحية ،منشآت ري آلية ،
͗ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵ–ůĚŽŚĂ–WĂůĞƐƚŝŶĞͰdĞů
 7290676لحووووا – الدي ووووو –
تلفونالعنوووونا  :ي وووو
WĂůĞƐƚŝŶĞͰdĞů͗ϮϳϱϭϲϮϲ


الدوامي
املاء
لتدفق
زة
أجه
،
اعية
ر
ز
آالت ري ألغراض
ϮϳϱϭϲϮϲ
 فلس ،ر  /تلفن 2551626
In the name of: Fathi Ibrahim
أبسم  :فتحي ابراهيم حممود برميل
–ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĞƚŚůĞŚĞŵ–ůĚŽŚĂ
عنوان التبليغ  :بيت حلم – الدوحة – فلسطني /

Mahmoud
Barmil
 WĂůĞƐƚŝŶĞͰdĞů͗ϮϳϱϭϲϮϲ

 7290676ل ووووو – الدوحووووو – فلسووووو ي  /تلفووووو
تلفونالعنووووو ا  :بيووووو
–ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵ–ůĚŽŚĂ
 WĂůĞƐƚŝŶĞͰdĞů͗ϮϳϱϭϲϮϲ
 7261272

التبليغ  :بيت حلم – الدوحة – فلسطني  /تلفون
عنوان
–ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĞƚŚůĞŚĞŵ
 ůĚŽŚĂ–WĂůĞƐƚŝŶĞͰdĞů͗ϮϳϱϭϲϮϲ
7253272

;ŶƚŝͲƐƉůĂƐŚ ƚĂƉ —Ϳ͕ ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůǇ ĂŶĚ ƐĂŶŝƚĂƌǇ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ WƌĞƐƐƵƌĞ ƚĂŶŬƐ͕ &ůŽŽƌ ĚƌĂŝŶ͕ ^ƉƌĂǇĞƌƐ

Ϳ ; 11





Ϳ ; 11
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Trade Mark No.: 31531

العالمة التجارية رقم  30930 :

يف الصنف  01 :

التاريخ  7102/19/15 :
لصناعة30930
خرزية رقم  :
التجار
العالمة
اجملوهرات  ،اساور جموهرات ،
من اجل :
يف الصنف  01 :
حلي صغرية جموهرات  ،ماس
،
)
جموهرا
قالئد
سلسلية 7102/19( /
التاريخ 15 :
جموهرات ،،
اساور(صناديق)
جموهرات
لصناعة ،علب
جموهرات
،مناقر
اجملوهرات ،
اط ،:خرز
اجل


ميداليات  ،احجار كرمية  ،خوامت جموهرات  ،ساعات

يد 
أبسم  :شركة ابلتامي للتجارة
العامة مسامهة خصوصية

In Class: 14
Date: 09/05/2017
Trade Mark No.: 31531
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĂĚƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐũĞǁĞůƌǇ͕ƌĂĐĞůĞƚƐ
ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ũĞǁĞůƌǇ;ŵ͘Ϳ͕ŚĂŝŶƐũĞǁĞůůĞƌǇ͕ũĞǁĞůƌǇ
In Class: 14
͕;ŵ͘Ϳ͕ŚĂƌŵƐũĞǁĞůůĞƌǇ͕ũĞǁĞůƌǇ;ŵ͘Ϳ͕ŝĂŵŽŶĚƐ
Date:
09/05/2017
͕ĂƌƌŝŶŐƐ͕:ĞǁĞůƌǇ͕:ĞǁĞůůĞƌǇĐĂƐĞƐĐĂƐŬĞƚƐ͕DĞĚĂůƐ
͕Ϳ͘WƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͕ZŝŶŐƐũĞǁĞůůĞƌǇ͕ũĞǁĞůƌǇ;ŵ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĂĚƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐũĞǁĞůƌǇ͕ƌĂĐĞůĞƚƐ
tƌŝƐƚǁĂƚĐŚĞƐ
ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ũĞǁĞůƌǇ;ŵ͘Ϳ͕ŚĂŝŶƐũĞǁĞůůĞƌǇ͕ũĞǁĞůƌǇ

In the name of: Sharekat Paltime Liltijarah Alamah
Mosahama Khososiya

العن ونا  :ا المن،قووو الصوون د و ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂŶƚĞƋĂůƐŝŶĂŝǇĂ^ŚĂƌΖĞůĂǇĂŵ
ZĂƋĂŵϵ
ا2
ع اال
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůŵĂŶƚĞƋĂ
عنوان التبليغ  :رام هللا املنطقة الصناعية شارع االايم
ůƐŝŶĂŝǇĂ^ŚĂƌΖĞůĂǇĂŵZĂƋĂŵϵ
رقم 5
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العدد العرشون 2017/11/7
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العالمة التجارية رقم  30931 :
العالمة التجارية رقم 30931 :
يف الصنف  07 :
يف الصنف  07 :




Trade Mark No.: 31534
Trade Mark No.: 31534
In Class: 12
In Class: 12





التاريخ  7102/19/15 :
التاريخ 7102 /19 /15 :

Date: 09/05/2017

Date: 09/05/2017



من اجل  :إطارات عجالت السيارة ،إطارات السيارات
( االطارات) ،االطارات اهلوائية ،أذلفة لالطارات اهلوائية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐ
ƚǇƌĞƐ͖WŶĞƵŵĂƚŝĐƚǇƌĞƐ͖ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ
ƚǇƌĞƐ͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖ZĞƉĂŝƌ
͖ŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞ Ɛ͖hƉŚŽůƐƚĞƌǇĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐǁŚĞĞůƐ͖,ƵďƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
͘ǁŚĞĞůƐ

الداخلية
االانبيب
اهلوائية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐ
لالطاراتالسيارات
السيارة ،إطارات
عجالت
االطارات)،إطارات
(من اجل :
( االطارات)  ،معدات التصليح لالانبيب الداخلية ،مواد
ƚǇƌĞƐ͖WŶĞƵŵĂƚŝĐƚǇƌĞƐ͖ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ
تنجيد السيارات ،السيارات ،عجالت السيارات ،حماور
االطارات اهلوائية ،أذلفة لالطارات اهلوائية
(االطارات)،
عجالت السيارة  .
ƚǇƌĞƐ͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖ZĞƉĂŝƌ
أبسم

:

وانلي

In the name of: Wanli Tire Corporation Limited

اتير كوربوريشن

االطارات) ،االانبيب الداخلية لالطارات اهلوائية
(مليتد
(االطارات) ،معدات التصليح لالانبيب الداخلية ،مواد
العنووونا
تووو ي

:

يدا ايتووون

وووا 0ا يانلووو

جووون سووو ت
ا يننهيوووناا غنانهز

غنانهدين

ا

يريف نالا الص ر

السيارات،هللاالسيارات ،عجالت السيارات ،حماور
تنجيد
ب ,21رام
ص.
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

͖ŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖hƉŚŽůƐƚĞƌǇĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗EK͘ϯ͕tE>/ZK͕KdKhdKtE
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐǁŚĞĞůƐ͖,ƵďƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
'KE',h͕'hE',Kh/dz͕'hE'KE
WZKs/E͕W͘Z͘ŚŝŶĂ
͘ǁŚĞĞůƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





عجالت السيارة  .

أبسم  :وانلي اتير كوربوريشن




In the name of: Wanli Tire Corporation Limited



مليتد

العنووونا  :وووا 0ا يانلووو

Ϳ ; 13

͕ĚĚƌĞƐƐ͗EK͘ϯ͕tE>/ZK͕KdKhdKtE
'KE',h͕'hE',Kh/dz͕'hE'KE
WZKs/E͕W͘Z͘ŚŝŶĂ

يدا ايتووون

تووو ي ا يننهيوووناا غنانهزجووون سووو ت ا
غنانهدين يريف نالا الص ر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا
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Ϳ












Trade Mark No.: 31535
In Class: 12

العالمة التجارية رقم  30939 :
يف الصنف  07 :

التاريخ  7102/19/15 :
من اجل  :إطارات عجالت السيارة ،إطارات السيارات


Date: 09/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐ


ƚǇƌĞƐ͖WŶĞƵŵĂƚŝĐƚǇƌĞƐ͖ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ
Trade Mark No.: 31535
 30939
التجارية رقم :
(العالمة
أذلفة لالطارات اهلوائية
االطارات اهلوائية،
االطارات)،
ƚǇƌĞƐ͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖ZĞƉĂŝƌ
In
Class: 12
يف الصنف  07 :
͖ŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖hƉŚŽůƐƚĞƌǇĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
االانبيب الداخلية لالطارات اهلوائية
(االطارات)،
Date: 09/05/2017
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐǁŚĞĞůƐ͖,ƵďƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
التاريخ  7102/19/15 :
(االطارات) ،معدات التصليح لالانبيب الداخلية ،مواد

͘ǁŚĞĞůƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :إطارات عجالت السيارة ،إطارات السيارات dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐ
ƚǇƌĞƐ͖WŶĞƵŵĂƚŝĐƚǇƌĞƐ͖ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ
حماور
السيارات،
السيارات،
(تنجيد
السيارات،اهلوائية
عجالت لالطارات
اهلوائية ،أذلفة
االطارات
االطارات)،
ƚǇƌĞƐ͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖ZĞƉĂŝƌ
͖ŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖hƉŚŽůƐƚĞƌǇĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
االانبيب الداخلية لالطارات اهلوائية
،
)
االطارات
(عجالت السيارة  .
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐǁŚĞĞůƐ͖,ƵďƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
( االطارات) ،معدات التصليح
͘ǁŚĞĞůƐ
كوربوريشنلالانبيب الداخلية ،موادIn the name of: Wanli Tire Corporation Limited
أبسم  :وانلي اتير
تنجيد السيارات ،السيارات ،عجالت السيارات ،حماور
مليتد
عجالت السيارة  .
In
the
name
of:
Wanli
Tire
Corporation
Limited
أبسم :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗EK͘ϯ͕tE>/ZK͕KdKhdKtE
كوربوريشن يدا ايتووون
اتير 0ا يانلووو
وانلي وووا
العنووونا :
'KE',h͕'hE',Kh/dz͕'hE'KE
مليتد تووو ي ا يننهيوووناا غنانهزجووون سووو ت ا
͕ĚĚƌĞƐƐ͗EK͘ϯ͕tE>/ZK͕KdKhdKtE
يدا ايتووون
العنووونا  :وووا 0ا يانلووو
WZKs/E͕W͘Z͘ŚŝŶĂ

غنانهدين يريف نالا الص ر

͘ǁŚĞĞůƐ

تنجيد السيارات ،السيارات ،عجالت السيارات ،حماور
عجالت السيارة  .
العدد العرشون 2017/11/7
158
In the name of: Wanli Tire Corporation Limited
أبسم  :وانلي اتير كوربوريشن
مليتد

العنووونا  :وووا 0ا يانلووو

͕ĚĚƌĞƐƐ͗EK͘ϯ͕tE>/ZK͕KdKhdKtE
'KE',h͕'hE',Kh/dz͕'hE'KE
WZKs/E͕W͘Z͘ŚŝŶĂ

يدا ايتووون

تووو ي ا يننهيوووناا غنانهزجووون سووو ت ا
غنانهدين يريف نالا الص ر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا
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التجارية رقم  30936 :
العالمة 
يف الصنف  9 :




التاريخ  7102/19/15 :

العالمة التجارية رقم 30936 :
يف الصنف  9 :
التاريخ 7102 /19 /15 :

Ϳ ; 11







من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج

Trade Mark No.: 31536
In Class: 5



Date: 09/05/2017

Trade Mark No.: 31536
In Class: 5
Date: 09/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
اجللدية
واالمراض
واالالم
كزي
املر
العصيب
اجلهاز
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض االورام وامراض
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
التنفسي .
وااللتهاابتاض
العيون وامر
واالوعية الدموية وأمراض
اجلهاز القلب
وامراض
In the name of: Johnson & Johnson
أبسم  :جونسون اند جونسون
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
 :عوريو مور ن نج رسو ا ي
العننا
واالمراض اجللدية
كزينسووونواالالم
العصيب املر
اجلهاز
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
اا ن ووون
بوووح ي
انووود جن
جننسووون
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͘͘^͘h
انزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
ير

ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
النال ت المتحدة االمريك و
واالمعاء واالمراض املعدية ذات
وامراض التهاب املعدة
:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا


العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العيون وامراض اجلهاز التنفسي .

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ












أبسم  :جونسون اند جونسون

Ϳ

; 19
In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا
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العالمة التجارية رقم  30932 :

يف الصنف  9 :




العالمة التجارية رقم 30932 :

يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /19 /15 :







التاريخ  7102/19/15 :
:

ا
العنن

جننسووون

عوريو
انووود

انزييووووكا
ير

مور

ج رسو
ن ن

جننسووون

ن وووون

ج رسووووو

ا

اا
بوووح ي
ا

ي

ن ووون

32200ا

ال
الن

عنوان

ص.ب


التبليغ

:

عزيز

,21رام هللا

االمريك و

وفؤاد

ورجا

شحادة،

Ϳ ; 19

النال ت المتحدة االمريك و

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h
Ϳ ; 16

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

Date: 09/05/2017




العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

Date : 09/05/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

حمامون،



العالمة التجارية رقم 30939 :

In Class: 5

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johns on & Johnson



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
أبسم  :جونسون اند جونسون
ت

المتحدة

 Trade Mark No.: 31537
Trade Mark No.: 31537
In Class : 5

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون











عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

Trade Mark No.: 31538

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



التاريخ  7102/19/15 :

Date: 09/05/2017

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
2017/11/7
العرشون
جونسون
جونسون اند
العددأبسم :
العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/19/15 :






قم  :
العالمة
30932وووحياا ن ووون
جننسووون ب
التجار9ية انوروود
جننسو :وون
يف الصنف


الصيدلية البشرية .
املستحضراتاالمريك و
اجلنال :ت المتحدة
من ال
العننا

انووود جننسووون

جننسووون

Ϳ ; 16
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
In
Class:
5
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Date: 09/05/2017
͘͘^͘h
Date: 09/05/2017

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون
 :عوريو مور ن نج رسو

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson
159
Trade Mark No.: 31537
In Class: 5

يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

التاريخ 7102 /19 /15 :





͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Johnson
: & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي

أبسم :
جونسون ورجا شحادة ،حمامون،
اندزيز وفؤاد
جونسون :ع
عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
عوريو مور ن نج رسو ا ي
العننا:,21رام هللا
ص.ب

:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
 جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
͘͘^͘h
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
; 16 238
Ϳ

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

النال

ا 32200ا

ت المتحدة االمريك و

عنوان التبليغ :

شحادة ،حمامون،

عزيز وفؤاد ورجا

ص.ب ,21رام هللا


:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ













 النال ت المتحدة االمريك و



عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا
العالمة التجارية رقم  30939 :

يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/19/15 :

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











العالمة التجارية رقم 30939 :


جونسون اند جونسون
أبسم :

Ϳ ; 16

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

͘ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

In the name of: Johnson & Johnson

النال ت المتحدة االمريك و

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا


العالمة التجارية رقم  30939 :

يف ا لصنف 9 :
ا لتاريخ 7102 /19 /15 :
من

اجل

أبسم

:

:

املستحضرات

جونسون
:

ا
العنن

جننسووون

انزييووووكا
ير

ال
الن

ت

اند

يو
عور
انووود
ن

جونسون
مور

ن

جننسووون
ج

وووون

ال متحدة

يز
عز
التبليغ :
عنوان
ص.ب ,21رام هللا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In Cla ss : 5
Da te : 0 9 /0 5 /2 017



ج
ن

اال مريك

وفؤاد

سو
ر

اا
بوووح ي

سووووو
ر





ا

ا

ووون

32200ا

و

شحادة،

جا
ر
و

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the na me o f: J o hns o n & Jo hnso n

 ĚĚƌĞƐƐ͗ĂE Ğǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ :ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌ Ă͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕E Ğǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘ ͘^͘h

ي

ن


Trade
Mark No.: 31538
In Class: 5

Date:
09/05/2017


Trade Mark No.: 31538

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
Ϳ ; 12
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

ا لصيدلية ا لبشرية.

:

حمامون،





239
Ϳ

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

Trade Mark No.: 31538





12

;












قم 30935 :
ر


ية
العالمة ا لتجار
يف ا لصنف 9 :











:

جونسون
:

ا
العنن

جننسووون

اند

يو
عور
انووود

انزييووووكا
ير

ن

مور

ن

جننسووون

وووون

ج

سووووو
ر

سو
ر

ال
الن

عنوان

ت

ال متحدة

التبليغ

:



اا
بوووح ي
ا

يز
عز

اال مريك

وفؤاد

ي

ن

ووون

جا
ر
و

شحادة،

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the na me o f: J o hns o n & Jo hnso n
 ĚĚƌĞƐƐ͗ĂE Ğǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ :ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌ Ă͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕E Ğǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘ ͘^͘h

32200ا

العالمة التجارية رقم  30935 :
يف الصنف  9 :
و

ا

حمامون،

أبسم  :جونسون اند جونسون

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson



عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،


التاريخ  7102/19/15 :


:

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

رام هللا
ب 21
ص.
رقم  30935 :
التجا,رية
العالمة
يف الصنف  9 :

Ϳ ; 12

Trade Mark No.: 31539
In Class: 5


Date: 09/05/2017

التاريخ  7102/19/15 :
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .

النال ت المتحدة االمريك و

Tra de Ma rk
In Cla ss : 5



Da te : 0 9 /0 5 /2 017

جونسون

ج
ن

No.: 3 153 9




ا لتاريخ 7102 /19 /15 :
من اجل  :املستحضرات ا لصيدلية ا لبشرية.

أبسم



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



Trade Mark No.: 31539
In Class: 5

Date: 09/05/2017



العدد العرشون 2017/11/7
,21رام

ص.ب


160

240

هللا










Ϳ

19

;













العالمة التجارية رقم  30911 :
يف الصنف  9 :
قم 30911 :
ر


ية
العالمة ا لتجار
يف ا لصنف 9 :
:

ا لتاريخ

7102 /19 /15

3 154 0





:

ا
العنن

جننسووون

يو
عور
انووود

انزييووووكا
ير

ال
الن



عنوان

ت

ن

جننسووون

وووون

ال متحدة

:

التبليغ

مو ر

ج
ن

يز
عز

ج

سووووو
ر

اال مريك



سو
ر

ي

ن

جا
ر
و

͘/ŶZĞ ƐƉĞ ĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ Ƶƚŝ ĐĂů ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝ ŽŶƐ
In the na me o f: J o hns o n & Jo hnso n
 ĚĚƌĞ ƐƐ͗ĂE Ğ ǁ:ĞƌƐĞ ǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ :ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌ Ă͕EĞ ǁƌƵŶƐ ǁŝĐŬ͕E Ğ ǁ:ĞƌƐĞ Ǉ͕Ϭϴϵϯϯ
͘ ͘^͘h



ووون

32200ا

و

وفؤاد

ا

اا
بووو ح ي
ا

No.:

Da te : 0 9 /0 5 /2 017

من اجل  :املستحضرات ا لصيدلية ا لبشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون
ن

Trade Mark No.: 31540
In Class: 5

Tra de Ma rk
In Cla ss : 5

شحادة،

:

حمامون،

 ĚĚƌĞ ƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

Date: 09/05/2017
التاريخ  7102/19/15 :
Trade Mark No.: 31541
العالمة التجارية رقم  30910 :
͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
In Class: 5
يف الصنف  9 :
In the name of: Johnson & Johnson
أبسم  :جونسون اند جونسون
Date: 09/05/2017
التاريخ  7102/19/15 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
البشريةوون .
من اجل  :املستحضرات الصيدلية
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن و
In the name of: Johnson & Johnson
͘͘^͘h
أبسم  :جونسون اند جونسون
ص.ب


,21رام

هللا













Ϳ

15

;

يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
نج رسو ا ي
عوريو مور ن
االمريك و
العنالنات :المتحدة
الن
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
وون
و
ن
اا
ي
ووح
و
ب
وون
و
جننس
وود
و
ان
وون
و
جننس
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
͘͘^͘h
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
ص.ب ,21رام هللا

النال ت المتحدة االمريك و

241
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
حمامون،
شحادة،
ورجا
وفؤاد
يز
ز
ع
:
التبليغ
عنوان

ص.ب ,21رام هللا




Trade
التجارية رقم  30910 :
العالمة

 Mark No.: 31541
يف الصنف  9 :
In Class: 5

;
15
Ϳ
Date:
09/05/2017

التاريخ  7102/19/15 :








العالمة التجارية رقم 30910 :

يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /19 /15 :

Trade Mark No.: 31541
In Class: 5



Date: 09/05/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.
أبسم  :جونسون اند جونسون
العننا

:



جننسووون

عوريو

مور ن نج رسو

انووود جننسووون

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .
أبسم  :جونسون اند جونسون
انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

ال
الن

عنوان

ت المتحدة االمريك و

التبليغ :

عزيز

ص.ب ,21رام هللا



ا

32200ا

وفؤاد

شحادة ،حمامون،

ورجا



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
Ϳ ; 91
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h



جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون





يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
النال ت المتحدة االمريك و

التاريخ 7102 /19 /15 :





Date : 09/05/2017







عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
 30917ر 
قم :
ية ر
التجار
العالمة
سو
ج
يو  مور ن ن
عور
:
ا
العنن
انووود

جننسووون

انزييووووكا
ير

ن

وووون

ص.ب ,21رام هللا

ال
الن

عنوان

ص.ب


ت

جننسووون

المتحدة

التبليغ

:

يز
عز

,21رام هللا

ج رسووووو

وفؤاد

ا

اا
بوووح ي
ا

ي

ن

ووون

و

شحادة،

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johns on & Johnson

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade Mark No.: 31542
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽ
ƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

32200ا

ورجا

:

حمامون،

242





Ϳ ; 91










ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



العالمة التجارية رقم  30917 :















ية رقم 30917 :
العالمة التجار



Trade Mark No.: 31541
In Class : 5


من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية.

أبسم  :جونسون اند جونسون


االمريك

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

ية رقم 30910 :
العالمة التجار

يف الصنف 9 :

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson
Ϳ ; 91








يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/19/15 :

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية .

أبسم  :جونسون اند جونسون

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

Trade Mark No.: 31542

Trade Mark No.: 31542

Ϳ ; 91

In Class: 5
Date: 09/05/2017

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ

In Class: 5
161Date: 09/05/2017

 9 : يف الصنف

2017/11/7
العرشون
 7102
/19/15
: العددالتاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘
In the name of: Johnson & Johnson

 . املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل

 جونسون اند جونسون: أبسم

In Class: 5
Date: 09/05/2017

 9 : يف الصنف
 7102 /19 /15 : التاريخ

 املستحضرات الصيدلية: من اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ  .البشرية
رسو ا ي
 عوريو مور ن نج: العننا
 جونسون اند جونسون: أبسم
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
مورو ن
العننا
وون نجبورووحسوياا ان ويوون
عوريوجننس
 انووود: جننسووون
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
اا ن ووون
بوووح ي
انووود جننسووون
جننسووون
h͘^͘͘
h͘^͘͘
32200 سووووو اا
رسووووو
وووون ج
انزييووووكا نن وووون
يرانزييووووكا
ير
اا32200
ج ر
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘
In the name of: Johnson & Johnson

النال ت المتحدة االمريك و

عنواننال ت
ال
، حمامون،االمريك وورجا شحادة
المتحدةيز وفؤاد
 عز: التبليغ
رام هللا,21 ب.ص


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










; 90 243
Ϳ

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












 34513: العالمة التجارية رقم

 Trade Mark No.: 31543



In Class: 35
Date: 10/05/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

; 90 Ϳ

 35 : يف الصنف

 7142/15/41 : التاريخ

ͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ  النشاط, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
Trade Mark ďƵƐŝŶĞƐƐ
No.: 31543
 30913 : العالمة التجارية رقم
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
خدمات
,املكتيب
In Class: 35
 39
: الصنف
يف
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية
Date: 10/05/2017
 7102 /19 /01 : التاريخ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ  تنظيم املعارض التجارية للغاايت,لشركات صناعية او جتارية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
املقدمة من
لشراخلدمات الرتوجيية
,التجارية
االعالنية او
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ
ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ تنظيمقبل شركة
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
,كات صناعية او جتارية
االنشطة التجارية
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
,املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
,التجاريةمن للعمالء
احملالت
جتارية من خالل اصدار بطاقات
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
كة جتارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شر
ďǇ
Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
ĐĂƌĚƐ
ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ  حترير,خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ
Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
املساعدة
 خدمات, خدمات عرض عامة,النصوص االعالنية
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ  ترويج, عرض املنتوجات,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ

ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ  ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ  خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
Trade Mark
No.: 31543
 30913 : العالمة التجارية رقم
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات
In Class: 35
 39 : يف الصنف
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
املباشر
االعالن
,
والتصدير
اد
ري
االست
كاالت
 و,اتصاالت عاملية
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ŽŶͲůŝŶĞ
Date: 10/05/2017
 7102/19/01 : التاريخ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ  خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,على شبكة كمبيوترات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƚŽ ƚŚŝƌĚͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
 توزيع,)املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
ĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ  ادارة,العينات
 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ƐĂŵƉůĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ , وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة,امللفات احملوسبة
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
 تنظيم,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖  أتجري املساحات, اتجري االت البيع,وكاالت االعالانت
,املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ƌĞŶƚŝŶŐ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
إدارة
يف
املساعدة
,واإلعالن
الدعاية
الرتوجييةمواد
 نشر,اإلعالنية
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من
كة جتارية
من قبل شر
املقدمة
اخلدمات
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖
ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ , البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب,األعمال
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
ŽƚŚĞƌƐͿ͖
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
حتضري
,
النسخ
الدعايةبياانت
مناذجقواعد
املعلومات يف
جتميع
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
 ترويج,حاسوبأو
واإلعالن
خدمات إعداد
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
 املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو,أعمدة الدعاية واإلعالن
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ , اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل,الصناعية
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
, دراسات السوق, نسخ الواثئق,حتديث مواد الدعاية واإلعالن
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
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2017/11/7 العدد العرشون

ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇ ǀŝĞǁ ĂŶĚ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ƚŚŽƐĞ ŐŽŽĚƐ͕
tŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůĨŽƌƵƚŽƉĂŝŶƚƐ͘

 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

  البيع ابجلملة والتجزئة لدهاانت السيارات،معاينتها و شرائها
In the name of: Sharkat Prime Auto Lel Dehanat
 شركة برامي اوتو: أبسم
للدهاانت

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 رام هللا: العنوان

الشرفة جانب اندي السيارات، البرية: عنوان التبليغ
3013ب.الفلسطينةص

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق:





احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة





; 57 Ϳ

االستخدام العام

والرسومات الوصفية واألرقام ذات
مبعزل عن العالمة


244





; 97 Ϳ





Trade Mark No.: 31544



Trade Mark No.: 31544
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

In Class: 35

,االعمال

Date: 10/05/2017

,التجارية

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝ ƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲ
ĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ

/Ŷ

ZĞƐƉĞĐƚ

ŽĨ͗

ͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ

30911 : التجارية رقم




العالمة




 ادارة,االعمال

39 : يف الصنف

7102 /19 /01 : التاريخ
 تنظيم, االعالانت: من اجل

 35 : يف الصنف

 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
 تنظيم,كات صناعية او جتارية
االنشطة التجارية لشر
او

االعالنية

للغاايت

التجارية

املعارض

 7142/15/41 : التاريخ

كة جتارية من
اخلدم ات الرتوجيية املقدمة من قبل شر
,للعمالء
التجارية
احملالت
بطاقات
اصدار
خالل
ترويج
عرض

أو
واإلعالن
الدعاية
مناذج
 خدمات,النصوص االعالنية

إعداد
خدمات
 حترير,املبيعات

 النشاط, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
كة جتارية على مبدأ
 خدمات املساعدة لتشغيل شر,عامة
(الطراف
وخدمات

 ترويج املبيعات, عرض املنتوجات,االمتياز
 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)اخرى

 خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية,املكتيب
لالنشطة
املساعدة
خدمات
,التسوق
مراكز
ادارة
خالل
من طلبات معاجلة من
التجارية اليت تتكون

 تنظيم املعارض التجارية للغاايت,لشركات صناعية او جتارية
,االسترياد والتصدير

كاالت
 و,شبكات اتصاالت عاملية

خدمات
,شبكة كمبيوترات
على
االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات

املباشر
االعالن
التوريد لالطراف

 اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة,االعالنية او التجارية
امللفات

ادارة

,العينات

توزيع

,)اخرى

كات
لشر

,جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
 حترير,خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
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/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƐƚƵĚŝĞƐ͖ ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ ŽƵƚĚŽŽƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ

ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ ƐĂůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ǁŚŽůĞƐĂůĞ ĂŶĚ ƌĞƚĂŝů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ĂŶǇ ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ
ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ͕ ŽĨ Ă
ǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇ
ǀŝĞǁ ĂŶĚ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ƚŚŽƐĞ ŐŽŽĚƐ͕ tŚŽůĞƐĂůĞ ĂŶĚ
ƌĞƚĂŝůĨŽƌƵƚŽƉĂŝŶƚƐ͘

In the name of: Sharkat Prime Auto
Lel Dehanat
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 34511: العالمة التجارية رقم

 35 : يف الصنف

 7142
/15/41العرشون
: العددالتاريخ
2017/11/7
 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,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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
, 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,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

  البيع ابجلملة والتجزئة لدهاانت السيارات،معاينتها و شرائها

 شركة برامي اوتو للدهاانت: أبسم
 رام هللا: العنوان

الشرفة جانب اندي السيارات، البرية: عنوان التبليغ
3013ب.الفلسطينةص
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Trade Mark No.: 31545
In Class: 43

العالمة التجارية رقم  30919 :
يف الصنف  13 :

 7102/19
التاريخ  /01 :

Date: 10/05/2017





Trade
Mark No.: 31545
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
 In Class: 43

االطعمة 30919
التجارية رقم  :
واملشروابت ،اإليواء
العالمةتوفري
من اجل  :خدمات
يف الصنف  13 :
املؤقت 
Date: 10/05/2017
التاريخ  7102/19/01 :
In the name
of: Food Makers Restaurants Company
أبسم  :شركة مطاعم صناع
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت ،اإليواء
املؤقت 
In
the
name
of:
Food
Makers
Restaurants
Company
ع
صنا
مطاعم
كة
شر
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶ͕ŵŵĂŶͲϳƚŚŝƌĐůĞ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

الطعام

العننا  :المملكو اال دن وو الي عوم و
الطعام

– دم  -الديا الس بع

ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶ͕ŵŵĂŶͲϳƚŚŝƌĐůĞ

العننا  :المملكو اال دن وو الي عوم و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/'/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
الديا الس بع
عنوان التبليغ  – :دم -
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
عنوان التبليغ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
:
مالحظة
مالحظة  :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




مبعزل عن العالمة
العالمة
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العالمة التجارية رقم  30916 :
يف الصنف  31 :




العالمة التجارية رقم 30916 :
يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/19/01 :
التاريخ 7102 /19 /01 :

Ϳ ; 91





Date: 10/05/2017



بوو نه حد صوووب -د سووتريك

العنوووووونا  223 :سووووووو رينثن

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

In the name of: VARA Food & Drink Co., Ltd.
Ϳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ĐĞĚĐŽĨĨĞĞ;ƌĞĂĚǇƚŽĚƌŝŶŬ
Ϳ/ĐĞĚĐŽĨĨĞĞ;ƌĞĂĚǇƚŽĚƌŝŶŬ
In the name of: VARA Food & Drink Co., Ltd.



 ,بووو نه حد

 ,ب نكنو  ,13533ت

حند

يد,

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϴϬ^ŝƌŝŶƚŚŽƌŶZŽĂĚ͕ĂŶŐƉůĂĚ^ƵďͲŝƐƚƌŝĐƚ
ĂŶŐƉůĂĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ĂŶŐŬŽŬϭϬϳϬϬ͕dŚĂŝůĂŶĚ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϴϬ^ŝƌŝŶƚŚŽƌŶZŽĂĚ͕ĂŶŐƉůĂĚ^ƵďͲŝƐƚƌŝĐƚ
ĂŶŐƉůĂĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ĂŶŐŬŽŬϭϬϳϬϬ͕dŚĂŝůĂŶĚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


بوو نه حد صوووب -د سووتريك  ,بووو نه حد





ستريك  ,ب نكنو  ,13533ت حند
د


عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



Trade Mark No.: 31546
In Class: 30
Date: 10/05/2017

من اجل القهوة املثلجة اجلاهزة للتقدمي 
ال
العنوووووونافود & درينك كو,.
أبسميت :ديفارا
يد,
 223 :سووووووو رينثن







Trade Mark No.: 31546
In Class: 30

من اجل  :القهوة املثلجة اجلاهزة للتقدمي
:
أبسم  :فارا فود & درينك كو,.

ال يت دي



Ϳ ; 91


د ستريك





والعبارات
الكلماتالكلمات
ابستخدام ابستخدام
املطلق احلماية املطلق
حق احلماية حق
والعبارات
العامالعام
االستخدام
ذات
واألرقام
الوصفية
والرسومات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام

مبعزل عن






Ϳ ; 99

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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In Class: 32
 37 : يف الصنف
Trade
Mark No.: 31547
 30912
 : /رقم
التجار: التاريخ
العالمة
Date: 10/05/2017
 7102
19ية/01
In
Class: 32 ŽĐŽŶƵƚǁĂƚĞƌ͖ĐŽĐŽŶƵƚũƵŝĐĞ
 37املياه: الصنف
يف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
  عصري جوز اهلند,بنكهة جوز اهلند
: من اجل
Trade
Mark No.: 31546
Date:
 30916
ية ر
التجار
العالمة
 ينك
7102
/قم19
/01
In the 10/05/2017
name of: VARA Food & Drink Co., Ltd.
,.كو
 در: &
فود
فارا: :التاريخ
أبسم






In Class: 30



31 : يف الصنف

7102
/19
/01
: التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

  عصري جوز اهلند,جوز اهلند
بنكهة
املياه
: اجل
دي
من يت
ال
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

 من اجل القهوة املثلجة اجلاهزة للتقدمي
In
the
name
of:
VARA
Food
&
Drink
Co., Ltd.
Ltd.
,
.
كو
ينك
در
&
فود
ا
فار
:
أبسم
In
the
name
of:
VARA
Food
&
Drink
Co.,
,.ينكووووووكو
& :العنوووووورانافود
 فا: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϴϬ^ŝƌŝŶƚŚŽƌŶZŽĂĚ͕ĂŶŐƉůĂĚ^ƵďͲŝƐƚƌŝĐƚ͕ ,رينثن يد
درسو223
Date: 10/05/2017
ŽĐŽŶƵƚǁĂƚĞƌ͖ĐŽĐŽŶƵƚũƵŝĐĞ
/ĐĞĚĐŽĨĨĞĞ;ƌĞĂĚǇƚŽĚƌŝŶŬͿ

:

ال يت دي

ĂŶŐƉůĂĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ĂŶŐŬŽŬϭϬϳϬϬ͕dŚĂŝůĂŶĚ

,يد
 سووووووو223 :
دي
حد
رينثن بووو نه
, سووتريك
د- العنووووووناحد صوووب
ال يتبوو نه

ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϴϬ^ŝƌŝŶƚŚŽƌŶZŽĂĚ͕ĂŶŐƉůĂĚ^ƵďͲŝƐƚƌŝĐƚ͕
ĂŶŐƉůĂĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ĂŶŐŬŽŬϭϬϳϬϬ͕dŚĂŝůĂŶĚ

 بووو نه حد,

د سووتريك- بوو نه حد صوووب

 ت حند,13533  ب نكنو, د ستريك
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϴϬ^ŝƌŝŶƚŚŽƌŶZŽĂĚ͕ĂŶŐƉůĂĚ^ƵďͲŝƐƚƌŝĐƚ͕
,يد
نكنوسووووووو
223 ب:, ستريك
دالعنوووووونا
حند
رينثن ت
,13533
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ĂŶŐƉůĂĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ĂŶŐŬŽŬϭϬϳϬϬ͕dŚĂŝůĂŶĚ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 بووو, سووتريك
د- وووب:التبليغص
عنوانبوو نه حد
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/Wنه ͲحدdDW
ŐĞŶƚƐ


حند
ت
,
13533
نكنو
ب
,
ستريك
د
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ

; 99 Ϳ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



 
:











; 96 248
Ϳ


Trade Mark No.: 31547





Trade Mark No.: 31549
In Class: 34
Trade
Mark No.: 31549
Date: 10/05/2017
In
Class: 34 dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗





; 96 Ϳ






30912 : العالمة التجارية رقم





 30915 : العالمة التجارية رقم

 31 : يف الصنف
 30915
 : رقم
التجا: العالمة
 7102
/19ية/ر01
التاريخ

31
:
الصنف
يف
  التبغ و أدوات املدخنني و أعواد الثقاب: من اجل
Date:
 7102
/19/كة
01
In the 10/05/2017
name of: Sahrekat Alnafees Liltijarah Wasina'at
للتجارة و
النفيس
شر: :التاريخ
أبسم
Altabegh
Mosahama
Khososiya
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ
 املدخنني و أعواد الثقاب
مسامهةأدوات
التبغالتبغ و
: اجل
من
خصوصية
صناعة
In
the name of: Sahrekat Alnafees Liltijarah Wasina'at
للتجارة و
: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞƚƵŶŝĂ
 االنفيس ي تنن:العنناشركة
Altabegh Mosahama Khososiya
خصوصية
صناعة التبغ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞƚƵŶŝĂ
مسامهةهللا بيتونيا
 رام: التبليغ
عنوان
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞƚƵŶŝĂ
ي تنن
 ا:  العننا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞƚƵŶŝĂ

 رام هللا بيتونيا: عنوان التبليغ






; 1 Ϳ
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; 0 Ϳ









Trade Mark No.: 31550



In Class: 36
Date: 11/05/2017

In Class: 36

ƉƌŽŐƌĂŵƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ďĂŶŬŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ĚĞďŝƚĐĂƌĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐŚĂƌŐĞĐĂƌĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƉƌĞ ͲƉĂŝĚĐĂƌĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨĨĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚĐĂƌĚƐǁŝƚŚƐƚŽƌĞĚǀĂůƵĞ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐƌĞĚŝƚĂŶĚĚĞďŝƚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ͕ďŝůůƉĂǇŵĞŶƚĂŶĚ
ƉƌĞƐĞŶƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐĂƐŚĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚ͕ĐŚĞĐŬ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ĐŚĞĐŬĐĂƐŚŝŶŐ͕ĚĞƉŽƐŝƚĂĐĐĞƐƐĂŶĚĂƵƚŽŵĂƚĞĚ
ƚĞůůĞƌŵĂĐŚŝŶĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶĂƵƚŚŽƌŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ͕ĐĂƐŚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĨƵŶĚƐŵŽǀĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ƉĂǇŵĞŶƚĐĂƌĚƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂǇŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ƉĂǇŵĞŶƚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶĂƵƚŚĞŶƚŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǀĂůƵĞĞǆĐŚĂŶŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƐĞĐƵƌĞ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐĂƐŚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐĂƐŚ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ŽǀĞƌƉƵďůŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĨƵŶĚƐƚƌĂŶƐĨĞƌ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŶĂŵĞůǇĐƌĞĚŝƚĂŶĚĚĞďŝƚĐĂƌĚĚĂƚĂ
ĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞĐŽƌĚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĨƵŶĚƐƚƌĂŶƐĨĞƌĂŶĚĐƵƌƌĞŶĐǇĞǆĐŚĂŶŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂů
ĂĨĨĂŝƌƐ͕ŵŽŶĞƚĂƌǇĂĨĨĂŝƌƐ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďĂŶŬŝŶŐĂŶĚ
ĐƌĞĚŝƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚ͕ĚĞďŝƚĐĂƌĚ͕ĐŚĂƌŐĞ
ĐĂƌĚĂŶĚƐƚŽƌĞĚǀĂůƵĞƉƌĞƉĂŝĚĐĂƌĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďĂŶŬŝŶŐ͕
ƉĂǇŵĞŶƚ͕ĐƌĞĚŝƚ͕ĚĞďŝƚ͕ĐŚĂƌŐĞ͕ĐĂƐŚĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚ͕ƐƚŽƌĞĚ
ǀĂůƵĞĚĚĞƉŽƐŝƚĂĐĐĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďŝůůƉĂǇŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐƌĞĚŝƚ
ĐĂƌĚ͕ĚĞďŝƚĐĂƌĚ͕ĐŚĂƌŐĞĐĂƌĚ͕ƉƌĞ ͲƉĂŝĚĐĂƌĚĂŶĚƐƚŽƌĞĚ
ǀĂůƵĞĐĂƌĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĨŝŶĂŶĐŝĂů
ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐďǇĐĂƌĚŚŽůĚĞƌƐǀŝĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐƚĞůůĞƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨďĂůĂŶĐĞĚĞƚĂŝůƐ͕ĚĞƉŽƐŝƚƐĂŶĚǁŝƚŚĚƌĂǁĂůƐ
ŽĨŵŽŶĞǇƚŽĐĂƌĚŚŽůĚĞƌƐǀŝĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐƚĞůůĞƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƉĂǇŵĞŶƚƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ďĂŶŬŝŶŐ͕
ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚ͕ĚĞďŝƚĐĂƌĚ͕ƉĂǇŵĞŶƚĐĂƌĚĂŶĚĂƵƚŽŵĂƚŝĐƚĞůůĞƌ

Date: 11/05/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

30991 : العالمة التجارية رقم


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ŝŶĂŶĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĨĨůƵĞŶƚ

&ŝŶĂŶĐŝĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕

ĨĨůƵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ďĂŶŬŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐƌĞĚŝƚ
ĐĂƌĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĚĞďŝƚ ĐĂƌĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĐŚĂƌŐĞ ĐĂƌĚ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉƌĞͲƉĂŝĚ ĐĂƌĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽĨĨĞƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ
ĐĂƌĚƐǁŝƚŚƐƚŽƌĞĚǀĂůƵĞ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐƌĞĚŝƚĂŶĚĚĞďŝƚ

ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ͕ ďŝůů ƉĂǇŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞŶƚŵĞŶƚ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĐĂƐŚ ĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚ͕ ĐŚĞĐŬ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕
ĐŚĞĐŬĐĂƐŚŝŶŐ͕ĚĞƉŽƐŝƚĂĐĐĞƐƐĂŶĚĂƵƚŽŵĂƚĞĚƚĞůůĞƌ
ŵĂĐŚŝŶĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ĂƵƚŚŽƌŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ͕ĐĂƐŚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĨƵŶĚƐŵŽǀĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨ ƉĂǇŵĞŶƚ ĐĂƌĚƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉĂǇŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉĂǇŵĞŶƚ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ĂƵƚŚĞŶƚŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ǀĂůƵĞ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ ƐĞĐƵƌĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐĂƐŚ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐĂƐŚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ŽǀĞƌƉƵďůŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŵŵĞƌĐĞ͕
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĨƵŶĚƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĨŝŶĂŶĐŝĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŶĂŵĞůǇĐƌĞĚŝƚĂŶĚĚĞďŝƚĐĂƌĚĚĂƚĂĂŶĚ
ƌĞƉŽƌƚƐ͕ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ƌĞĐŽƌĚƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĨƵŶĚƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĂŶĚ ĐƵƌƌĞŶĐǇ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ĨŝŶĂŶĐŝĂů ĂĨĨĂŝƌƐ͕ ŵŽŶĞƚĂƌǇ ĂĨĨĂŝƌƐ͖ ĨŝŶĂŶĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ďĂŶŬŝŶŐ ĂŶĚ ĐƌĞĚŝƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĐƌĞĚŝƚ ĐĂƌĚ͕ ĚĞďŝƚ ĐĂƌĚ͕ ĐŚĂƌŐĞ ĐĂƌĚ ĂŶĚ ƐƚŽƌĞĚ
ǀĂůƵĞ ƉƌĞƉĂŝĚ ĐĂƌĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ďĂŶŬŝŶŐ͕ ƉĂǇŵĞŶƚ͕





 01113: العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31550

 36 : يف الصنف
7102 /19 /00 : التاريخ

 03 : يف الصنف

 خدمات برامج, حتديدا، اخلدمات املالية: من اجل
، خدمات بطاقات االئتمان، اخلدمات املصرفية,الثراء
بطاقات

خدمات

 7312/31/11 : التاريخ

،املايل

التحويل

بطاقات

خدمات

 خدمات البطاقات املدفوعة مسبقاً املقدمة من،الدفع
 تعامالت الدائن،خالل البطاقات ذات القيمة املخزنة

, خدمات برامج الثراء, حتديدا، اخلدمات املالية: من اجل

، خدمات دفع وتقدمي الفواتري،واملدين اإللكرتونية
صرف
،الشيكات
من
التحقق
،النقدي
الصرف

 خدمات بطاقات، خدمات بطاقات االئتمان،اخلدمات املصرفية
وخدمات

اإليداع

من

التمكن

خدمات

،الشيكات

 خدمات السماح ابلتعامالت،آالت الصراف اآليل
 خدمات، إدارة النقد، تسوية املعامالت،والتسوية

 خدمات البطاقات، خدمات بطاقات الدفع،التحويل املايل

 خدمات معاجلة،تداول األموال يف جمال بطاقات الدفع

 خدمات التأكد والتحقق من معامالت،الدفع إلكرتونيا
 املعامالت، : حتديدا، خدمات تبادل القيمة،الدفع

املدفوعة مسبقاً املقدمة من خالل البطاقات ذات القيمة
 خدمات دفع، تعامالت الدائن واملدين اإللكرتونية،املخزنة

النقدية
والتحويالت
اآلمنة
اإللكرتونية
النقدية
 من خالل الشبكات احلاسوبية العامة،اإللكرتونية
االموال

حتويل

 خدمات،اإللكرتونية

التجارة

لتسهيل

 حت ديدا، خدمات توفري املعلومات املالية،الكرتونيا
 خدمات إدارة،بياانت وتقارير بطاقات االئتمان والدين

 صرف، التحقق من الشيكات، الصرف النقدي،وتقدمي الفواتري

 خدمات التحويل اإللكرتوين لألموال،السجالت املالية

 خدمات التمكن من اإليداع وخدمات آالت،الشيكات
 تسوية، خدمات السماح ابلتعامالت والتسوية،الصراف اآليل
 خدمات تداول األموال يف جمال بطاقات، إدارة النقد،املعامالت

 خدمات التأكد، خدمات معاجلة الدفع إلكرتونيا،الدفع
، : حتديدا، خدمات تبادل القيمة،والتحقق من معامالت الدفع
املعامالت النقدية اإللكرتونية اآلمنة والتحويالت النقدية

 من خالل الشبكات احلاسوبية العامة لتسهيل،اإللكرتونية

 خدمات، خدمات حتويل االموال الكرتونيا،التجارة اإللكرتونية
 حتديدا بياانت وتقارير بطاقات االئتمان،توفري املعلومات املالية

 خدمات التحويل، خدمات إدارة السجالت املالية،والدين
، خدمات الشؤون املالية،اإللكرتوين لألموال وصرف العمالت

خدمات الشؤون النقدية؛ اخلدمات املالية؛ اخلدمات املصرفية

، بطاقات التحويل املايل،واالئتمانية؛ توفري بطاقات االئتمان
خدمات بطاقات الشراء على احلساب والبطاقات مسبقة الدفع

، االئتمان، املدفوعات، املخزنة؛ العمليات املصرفية
ّ ذات القيمة
 خدمات، الصرف النقدي، الشراء على احلساب،املدين

167
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املخزنة؛ خدمات دفع الفواتري؛ بطاقات
الوصول إىل إيداع القيم ّ
اإلئتمان ،بطاقات التحويل املايل ،بطاقات الشراء على احلساب،

املخزنة؛
خدمات البطاقات املدفوعة مسبقا وبطاقات القيم
ّ
خدمات املعاجلة التعامالت املالية بواسطة محلة البطاقات من
خالل آالت الصراف اآليل؛ خدمات توفري تفاصيل الرصيد،

عمليات اإليداع والسحب من املال حلاملي البطاقات عرب آالت
الصرف اآليل ،اخلدمات االستشارية بشأن حلول الدفع،
العمليات املصرفية  ،بطاقات اإلئتمان ،بطاقات التحويل املايل،

خدمات بطاقات الدفع وآالت الصراف اآليل .

ĐƌĞĚŝƚ͕ ĚĞďŝƚ͕ ĐŚĂƌŐĞ͕ ĐĂƐŚ ĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚ͕ ƐƚŽƌĞĚ
ǀĂůƵĞĚ ĚĞƉŽƐŝƚ ĂĐĐĞƐƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ďŝůů ƉĂǇŵĞŶƚ
ͲƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĐƌĞĚŝƚ ĐĂƌĚ͕ ĚĞďŝƚ ĐĂƌĚ͕ ĐŚĂƌŐĞ ĐĂƌĚ͕ ƉƌĞ
ƉĂŝĚĐĂƌĚĂŶĚƐƚŽƌĞĚǀĂůƵĞĐĂƌĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ďǇ ĐĂƌĚ ŚŽůĚĞƌƐ
ǀŝĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐ ƚĞůůĞƌ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ
ďĂůĂŶĐĞĚĞƚĂŝůƐ͕ĚĞƉŽƐŝƚƐĂŶĚǁŝƚŚĚƌĂǁĂůƐŽĨŵŽŶĞǇ
͕ƚŽ ĐĂƌĚ ŚŽůĚĞƌƐ ǀŝĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐ ƚĞůůĞƌ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
͕ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƉĂǇŵĞŶƚ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ
ďĂŶŬŝŶŐ͕ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚ͕ĚĞďŝƚĐĂƌĚ͕ƉĂǇŵĞŶƚĐĂƌĚĂŶĚ
͘ĂƵƚŽŵĂƚŝĐƚĞůůĞƌŵĂĐŚŝŶĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

In the name of: Jordan Commercial
أبسم  :شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة
Bank Company PLC
العنوان  :عمانن  -الاواا الاان  -حا الواقا  -شان ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶͲϴƚŚŝƌĐůĞ–ůƌĂǁŶĂƋ
الملااااااهللا علااااااو ي الااااااانق نن اااااا اااااا ( - )483ص.بĚŝƐƚƌŝĐƚͲ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ//ƐƚƌĞĞƚƵŝůĚŝŶŐ .
ŶƵŵďĞƌ͗ϯϴϰW͘KŽǆ͗ϵϵϴϵŵŵĂŶ
( )9989عمنن  -الو ز اللويوي ( - )11191األ دن
 ϭϭϭϵϭ͕:ŽƌĚĂŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
عنوان

 7727البرية


Ϳ;7
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التاريخ 7102 /19 /00 :

يف الصنف  13 :

Trade Mark No.: 31551
In Class: 16



Date: 11/05/2017



وى والبضائع املصنوعة من
من اجل  :الورق  ،الورق املقّ
هيه املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور

املكتبية






العالمة التجارية رقم 30990 :

يف الصنف 06 :

التاريخ  7312/31/11 :

)عدا






العالمة التجارية رقم  01111:

الفوتوذرافية؛
القرطاسية أو



املستعملة يف
اللصق
مواد
القرطاسية؛
م
لغاايت منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللواز
األاثث(؛

مواد

التوجيه

والتدريس

)عدا

In Class: 16

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

͖ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
͖;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ
͕ƉƌŝŶƚĞƌƐΖ ƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƉĂŵƉŚůĞƚƐ͕ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕ũŽƵƌŶĂůƐĂŶĚ
͖ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ŵĂŶƵĂůƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌĂůůƌĞůĂƚŝŶŐƚŽďĂŶŬŝŶŐ
͕ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͕ĚĞďŝƚĐĂƌĚƐ͕^ĞŐŵĞŶƚĞĚĂĨĨůƵĞŶƚĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ
͘ƉƌĞ ͲƉĂŝĚĐĂƌĚƐ

Date: 11/05/2017
͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

األجهزة(؛ مواد التغليف البالستيكية؛ حروف الطباعة؛
املصنوعة من هذه WĂƉĞƌ͕ ĐĂƌĚďŽĂƌĚ ĂŶĚ ŐŽŽĚƐ
والبضائع
املقو
للطباعة :؛الورق ،
كليشيهاتمن اجل
الكراسات،
ىعة،
املطبو
املنشورات
الورق ّ
واجملالت،
الصحف
اجلرائد،
التعريفية،
الكتيبات
͖ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ
كتيبات االرشاد ،املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛
احلساب،الفوتوغرافية؛
الكتب؛ الصور
جتليد
بطاقاتمواد
االئتمان،املطبوعات؛
بطاقات املواد؛
على
الشراء
͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ

بطاقات إئتمان ثراء اجملزئة ،البطاقات املدفوعة مسبق.
لغاايتIn the name of: Jordan Commercial Bank
Company
موادالتجار
البنك
كة
شر
:
أبسم
PLCالقرطاسية أو
اللصقي املستعملة يف
القرطاسية؛
͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ ĨŽƌ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ Žƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ
األردين املسامهة العامة احملدودة
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶͲϴƚŚŝƌĐůĞ–ůƌĂǁŶĂƋĚŝƐƚƌŝĐƚͲ<ŝŶŐ
الثوو مر -
ا
 الوودي :دموو
ا
العنون
͖ͿƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞ
ďĚƵůůĂŚ//ƐƚƌĞĞƚƵ
ŝůĚŝŶŐŶƵŵďĞƌ͗ϯϴϰW͘KŽǆ͗ϵϵϴϵ
واللوازموود املكتبية )عدا األاثث(؛ مواد
اآلالت الكاتبة
منزلية؛
الملوك د
 عوالرينو
و
ŵŵĂŶϭϭϭϵϭ͕:ŽƌĚĂŶ
وووا ( - )021ص.ب.
ووو
ين
الثوو ن
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů ;ĞǆĐĞƉƚ
 الرمووووز ال ريوووودا( )2222دموووو
والتدريس )عدا األجهزة(؛ مواد التغليف البالستيكية؛
التوجيه
 األ د()11121
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ ƉůĂƐƚŝĐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ
͖ĨŽƌ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر
ص .ب  1127البرية
حروف الطباعة؛ كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعةƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ،


الكراسات ،الكتيبات التعريفية ،اجلرائد ،الصحف واجملالتƉĂŵƉŚůĞƚƐ͕ ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕ ũŽƵƌŶĂůƐ ĂŶĚ ،

ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ŵĂŶƵĂůƐ͕ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ Ăůů ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ
كتيبات االرشاد ،املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ بطاقات ďĂŶŬŝŶŐ͖ ĐƌĞĚŝƚ ĐĂƌĚƐ͕ ĚĞďŝƚ ĐĂƌĚƐ͕ ^ĞŐŵĞŶƚĞĚ
͘ĂĨĨůƵĞŶƚĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͕ƉƌĞͲƉĂŝĚĐĂƌĚƐ
االئتمان ،بطاقات الشراء على احلساب ،بطاقات إئتمان ثراء
:







اجملزئة ،البطاقات املدفوعة مسبق .

أبسم  :شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة

In the name of: Jordan Commercial



منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا األاثث(؛ مواد

التوجيه والتدريس )عدا األجهزة(؛ مواد التغليف البالستيكية؛

2017/11/7
العرشون
كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة،
الطباعة؛
العددحروف
الكراسات ،الكتيبات التعريفية ،اجلرائد ،الصحف واجملالت،

كتيبات االرشاد ،املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ بطاقات

االئتمان ،بطاقات الشراء على احلساب ،بطاقات إئتمان ثراء

͖ͿƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů ;ĞǆĐĞƉƚ
͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ ƉůĂƐƚŝĐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ
168
͕ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƉĂŵƉŚůĞƚƐ͕ ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕ ũŽƵƌŶĂůƐ ĂŶĚ
ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ŵĂŶƵĂůƐ͕ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ Ăůů ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ
ďĂŶŬŝŶŐ͖ ĐƌĞĚŝƚ ĐĂƌĚƐ͕ ĚĞďŝƚ ĐĂƌĚƐ͕ ^ĞŐŵĞŶƚĞĚ
͘ĂĨĨůƵĞŶƚĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͕ƉƌĞͲƉĂŝĚĐĂƌĚƐ

اجملزئة ،البطاقات املدفوعة مسبق .

In the name of: Jordan Commercial
أبسم  :شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة
Bank Company PLC
العنوان  :عمانن  -الاواا الاان  -حا الواقا  -شان ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶͲϴƚŚŝƌĐůĞ–ůƌĂǁŶĂƋ
الملااااااهللا علااااااو ي الااااااانق نن اااااا اااااا ( - )483ص.بĚŝƐƚƌŝĐƚͲ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ//ƐƚƌĞĞƚƵŝůĚŝŶŐ .
ŶƵŵďĞƌ͗ϯϴϰW͘KŽǆ͗ϵϵϴϵŵŵĂŶ
( )9989عمنن  -الو ز اللويوي ( - )11191األ دن
ϭϭϭϵϭ͕:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

Ϳ;0

 7727البرية
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Ϳ ; 3



















العالمة التجارية رقم  01117:

العالمة التجارية رقم 30997 :
يف الصنف  06 :



التاريخ  7102 /19 /00 :
املقوى والبضائع املصنوعة من
من اجل  :الورق  ،الورق
ّ
هيه املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛

يف الصنف  13 :
الفوتوذرافية؛
القرطاسية أو

Trade Mark No.: 31552

Trade Mark No.: 31552
In Class: 16

الصور

املستعملة يف
القرطاسية؛ مواد اللصق
لغاايت منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم

التاريخ  7312/31/11 :

املكتبية )عدا األاثث(؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا
األجهزة( ؛ مواد التغليف البالستيكية؛ حروف الطباعة؛

Date: 11/05/2017

In Class: 16

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͖ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞ ƌǇŽƌ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
͖;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ
͕ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƉĂŵƉŚůĞƚƐ͕ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕ũŽƵƌŶĂůƐĂŶĚ
͖ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ŵĂŶƵĂůƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌĂůůƌĞůĂƚŝŶŐƚŽďĂŶŬŝŶŐ
͕ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͕ĚĞďŝƚĐĂƌĚƐ͕^ĞŐŵĞŶƚĞĚĂĨĨůƵĞŶƚĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ
͘ƉƌĞͲƉĂŝĚĐĂƌĚƐ

Date: 11/05/2017

املقوى والبضائع املصنوعة من هذه /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WĂƉĞƌ͕ ĐĂƌĚďŽĂƌĚ ĂŶĚ ŐŽŽĚƐ ŵĂĚĞ
من اجل  :الورق  ،الورق ّ
ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐ
املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛
كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة ،الكراسات،

واجملالت،
الصحف
اجلرائد،
التعريفية،
الكتيبات
كتيبات االرشاد ،املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛

احلساب،
على
الشراء
بطاقات
االئتمان،
بطاقات
بطاقات إئتمان ثراء اجملزئة ،البطاقات املدفوعة مسبق .
In the name of: Jordan Commercial Bank Company PLC
التجاري
البنك
كة
شر
:
أبسم

ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ ĨŽƌ
األردين املسامهة العامة احملدودة
القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ Žƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐ ĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶͲϴƚŚŝƌĐůĞ–ůƌĂǁŶĂƋĚŝƐƚƌŝĐƚͲ<ŝŶŐ
ďĚƵůůĂŚ//ƐƚƌĞĞƚƵŝůĚŝŶŐŶƵŵďĞƌ͗ϯϴϰW͘KŽǆ͗ϵϵϴϵ
ŵŵĂŶϭϭϭϵϭ͕:ŽƌĚĂŶ
منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا األاثث(؛ مواد ŽĨĨŝĐĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ ;ĞǆĐĞƉƚ ĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ
ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů ;ĞǆĐĞƉƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ ƉůĂƐƚŝĐ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
للملكية الفكرية
كاهم
وشر
سااب
التوجيه التبليغ :
عنوان
التغليف -البالستيكية؛
األجهزة(؛ مواد
عدا
والتدريس )
ص .ب  1127البرية
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͖ ƉƌŝŶƚĞƌƐΖ ƚǇƉĞ͖ ƉƌŝŶƚŝŶŐ


͖ďůŽĐŬƐ
حروف الطباعة؛ كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعةƉƌŝŶƚĞĚ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ƉĂŵƉŚůĞƚƐ͕ ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ ،
الكراسات ،الكتيبات التعريفية ،اجلرائد ،الصحف واجملالتŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕ ũŽƵƌŶĂůƐ ĂŶĚ ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ŵĂŶƵĂůƐ͕ ،
͕ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ Ăůů ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ďĂŶŬŝŶŐ͖ ĐƌĞĚŝƚ ĐĂƌĚƐ
كتيبات االرشاد ،املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ بطاقات ĚĞďŝƚĐĂƌĚƐ͕^ĞŐŵĞŶƚĞĚĂĨĨůƵĞŶƚĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͕ƉƌĞͲƉĂŝĚ
͘ĐĂƌĚƐ
االئتمان ،بطاقات الشراء على احلساب ،بطاقات إئتمان ثراء
العنونا
و

الثوو ن

 :دموو

الرينو
ين

ووو

 -عو

( )2222دموووو
()11121

 -الووديا

الثوو مر

-

الملوك د وود

وووا ()021

 -ص.ب.

 -الرمووووز ال ريوووودا

 -األ د

:





اجملزئة ،البطاقات املدفوعة مسبق .

أبسم  :شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة
العنوان  :عمانن  -الاواا الاان
الملااااااهللا علااااااو ي الااااااانق

نن اااااا

 -حا الواقا  -شان

اااااا ( - )483ص.ب.

( )9989عمنن  -الو ز اللويوي ( - )11191األ دن

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7727البرية



In the name of: Jordan Commercial
Bank Company PLC
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶͲϴƚŚŝƌĐůĞ–ůƌĂǁŶĂƋ
ĚŝƐƚƌŝĐƚͲ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ//ƐƚƌĞĞƚƵŝůĚŝŶŐ
ŶƵŵďĞƌ͗ϯϴϰW͘KŽǆ͗ϵϵϴϵŵŵĂŶ
ϭϭϭϵϭ͕:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





العدد العرشون 2017/11/7

169





252



Ϳ ; 1







Trade Mark
Mark No.:
No.: 31553
31553
Trade







 01110
الع
رقم 30993::
التجارية رقم
المة التجارية
العالمة

يف الصنف  06 :
التاريخ 7102 /19 /00 :

يف الصنف  13 :

In Class: 16
Date: 11/05/2017

In Class: 16



املقوى والبضائع املصنوعة من
من اجل  :الورق  ،الورق
ّ
هيه املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور
الفوتوذرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة يف

التاريخ  7312/31/11 :

القرطاسية أو لغاايت منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم
املكتبية )عدا األاثث(؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

Date: 11/05/2017

͖ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
͖;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ
͕ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƉĂŵƉŚůĞƚƐ͕ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕ũŽƵƌŶĂůƐĂŶĚ
͖ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ŵĂŶƵĂůƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌĂůůƌĞůĂƚŝŶŐƚŽďĂŶŬŝŶŐ
͕ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͕ĚĞďŝƚĐĂƌĚƐ͕^ĞŐŵĞŶƚĞĚĂĨĨůƵĞŶƚĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ
͘ƉƌĞͲƉĂŝĚĐĂƌĚƐ

الطباعة؛ من هذه
ف املصنوعة
والبضائع
املقوى
من اجل  :الورق ،
الورق ّ
البالستيكية؛ حرو
األجهزة(؛ مواد التغليف

كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة ،الكراسات،
الفوتوغرافية؛
الصحف الصور
جتليد الكتب؛
التعريفية ،مواد
الكتيباتاملطبوعات؛
املواد؛
واجملالت،
اجلرائد،
كتيبات

املتعلقة كافتها ابلبنوك؛

االرشاد ،املطبوعات

بطاقات
احلساب،أو لغاايت
الشراء يفعلىالقرطاسية
بطاقاتاملستعملة
االئتمان،اللصق
القرطاسية؛ مواد
بطاقات إئتمان ثراء اجملزئة ،البطاقات املدفوعة مسبق.

كة البنك التجار
أبسم  :شر
ي املكتبية )عدا األاثث(؛ مواد
واللوازم
اآلالت
منزلية؛
الكاتبةاحملدودة
املسامهة العامة
دين
األر

WĂƉĞƌ͕ ĐĂƌĚďŽĂƌĚ ĂŶĚ ŐŽŽĚƐ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

͖ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ

͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ ĨŽƌ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ Žƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ

In the name of: Jordan Commercial Bank Company PLC

 :دموو

العنونا

الثوو مر -

 -الووديا

التوجيه والتدريس )عدا األجهزة(؛ مواد التغليف البالستيكية؛
الرينو

و

ين

الثوو ن

 -عو

ووو

الملوك د وود

وووا ( - )021ص.ب.

حروف الطباعة؛ كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة،
( )2222دموووو

͖ͿƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶͲϴƚŚŝƌĐůĞ–ůƌĂǁŶĂƋĚŝƐƚƌŝĐƚͲ<ŝŶŐ
ďĚƵůůĂŚ//ƐƚƌĞĞƚƵŝůĚŝŶŐŶƵŵďĞƌ͗ϯϴϰW͘KŽǆ͗ϵϵϴϵ
ŵŵĂŶϭϭϭϵϭ͕:ŽƌĚĂŶ

 -الرمووووز ال ريوووودا

( - )11121األ د

كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر

الكراسات ،الكتيبات التعريفية ،اجلرائد ،الصحف واجملالت،

كتيبات االرشاد ،املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ بطاقات

االئتمان ،بطاقات الشراء على احلساب ،بطاقات إئتمان ثراء

ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů ;ĞǆĐĞƉƚ
͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ ƉůĂƐƚŝĐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͕ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ



ƉĂŵƉŚůĞƚƐ͕ ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕ ũŽƵƌŶĂůƐ ĂŶĚ
ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ŵĂŶƵĂůƐ͕ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ Ăůů ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ
ďĂŶŬŝŶŐ͖ ĐƌĞĚŝƚ ĐĂƌĚƐ͕ ĚĞďŝƚ ĐĂƌĚƐ͕ ^ĞŐŵĞŶƚĞĚ
͘ĂĨĨůƵĞŶƚĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͕ƉƌĞͲƉĂŝĚĐĂƌĚƐ

اجملزئة ،البطاقات املدفوعة مسبق .

In the name of: Jordan Commercial
أبسم  :شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة
Bank Company PLC
العنوان  :عمانن  -الاواا الاان  -حا الواقا  -شان ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶͲϴƚŚŝƌĐůĞ–ůƌĂǁŶĂƋ
الملااااااهللا علااااااو ي الااااااانق نن اااااا اااااا ( - )483ص.بĚŝƐƚƌŝĐƚͲ<ŝŶŐďĚƵůůĂŚ//ƐƚƌĞĞƚƵŝůĚŝŶŐ .
ŶƵŵďĞƌ͗ϯϴϰW͘KŽǆ͗ϵϵϴϵŵŵĂŶ
( )9989عمنن  -الو ز اللويوي ( - )11191األ دن
ϭϭϭϵϭ͕:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7727البرية

مشروطه على استخدام كلمة  ĐĂƌĚذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


ص .ب  1127البرية

على
مشروطه

استخدام

ĐĂƌĚ

كلمة
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العالمة



ذات

االستخدام العام مبعزل عن العالمة








Ϳ;1





التجارية رقم 30999 :

Trade Mark No.: 31555



العالمة التجارية رقم  01111:

يف الصنف 39 :

Trade Mark No.: 31555
In Class: 35




التاريخ 7102 /19 /01 :
اجل  :اخلدمات اإلدارية
من

Date: 14/05/2017

واملعلوماتية

اليت

تتعلق

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ

بتقدمي البضائع واخلدمات بواسطة اآلخرين؛ االبتكار
والتنظيم واإلشراف على برامج العضوية؛ خدمات إدارة

In Class: 35

واخلدمات
واخلدمات

Date: 14/05/2017

يف الصنف  01 :

إدارة عالقات الزابئن؛

عضوية النوادي؛ تقدمي خدمات

التاريخ  7312/31/17 :

على
اخلصومات
وعرض
ترويج
لآلخرين؛ خدمات اقتناء وطلب

البضائع
البضائع

لآلخرين؛ تسويق خدمات البيع ابلتجزئة لآلخرين من
خالل مواقت التواصل على اإلنرتنت؛ تنظيم وتشغيل

من اجل

اخلدمات اإلدارية واملعلوماتية اليت تتعلق بتقدمي

:

الربامج التحفيزية للمبيعات والرتويج.

أبسم  :فيليب
أس .إيه.

موريس



ننع ت

عنوان

:

كتس
برود

ا

التبليغ

يوناا ج نرينوو يد 0ا 2333

يسر
ا
سن

:

كاهم
سااب وشر

للملكية

الفكرية

-

واإلشراف على برامج العضوية؛ خدمات إدارة عضوية

ص .ب  1127البرية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

In the name of: Phili p Morris Products S.A.

البضائع واخلدمات بواسطة اآلخرين؛ االبتكار
العنونا

ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂƚŚŝƌĚ
ƉĂƌƚǇ͖ĐƌĞĂƚŝŽŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŽĨ
ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐĐŚĞŵĞƐ͖ĐůƵďŵĞŵďĞƌƐŚŝƉĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĐƵƐƚŽŵĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŶŐĂŶĚŽĨĨĞƌŝŶŐĚŝƐĐŽƵŶƚƐŽŶƚŚĞŐŽŽĚƐ
ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌĚĞƌŝŶŐŽĨŐŽŽĚƐ
ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨ
ŽƚŚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶŽŶůŝŶĞŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐƐŝƚĞ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚ
͘ŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨƐĂůĞƐĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐĐŚĞŵĞƐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
والتنييم
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂƚŚŝƌĚƉĂƌƚǇ͖ĐƌĞĂƚŝŽŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŽĨŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐĐŚĞŵĞƐ͖ĐůƵď
النوادي؛
ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ
:





Trade Mark No.: 31555

 01111: العالمة التجارية رقم

In Class: 35

 01 : يف الصنف

170

2017/11/7 العدد العرشون

Date: 14/05/2017

 7312/31/17 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂƚŚŝƌĚƉĂƌƚǇ͖ĐƌĞĂƚŝŽŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŽĨŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐĐŚĞŵĞƐ͖ĐůƵď
ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ
ĐƵƐƚŽŵĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ƉƌŽŵŽƚŝŶŐĂŶĚŽĨĨĞƌŝŶŐĚŝƐĐŽƵŶƚƐŽŶƚŚĞŐŽŽĚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌĚĞƌŝŶŐŽĨ
ŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚĂŝů
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶŽŶůŝŶĞŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ
ƐŝƚĞ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨƐĂůĞƐĂŶĚ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐĐŚĞŵĞƐ͘

In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




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

لآلخرين من خالل مواقت التواصل على اإلنرتنت؛ تنييم
 .وتشغيل الربامج التحفيزية للمبيعات والرتويج

. إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم

 سويس او، قوشنتيل0222 ،4  كواي جينوينناد: العنوان

ب.  ص-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ


 البرية7727



254



من اجل

:

البضائع واخلدمات بواسطة اآلخرين؛ االبتكار والتنييم

;3Ϳ






اخلدمات اإلدارية واملعلوماتية اليت تتعلق بتقدمي






; 6 Ϳ





يف






Trade Mark No.: 31556

30996 : العالمة التجارية رقم


Trade Mark No.: 31556

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĐŝĞ ƌŐĞ ƐĞ ƌǀŝĐĞ ƐĨŽƌŽƚŚĞ ƌƐĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ
ŽĨŵĂŬŝŶŐƌĞ ƋƵĞƐƚĞ ĚƉĞ ƌƐŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞ ŵĞ ŶƚƐĂŶĚ
ƌĞ ƐĞ ƌǀĂƚŝŽŶƐ͕ƌƵŶŶŝŶŐĞ ƌƌĂŶĚƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞ ƌͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽŵĞ Ğ ƚƚŚĞ ŶĞĞ ĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖
ƐĞ ĐƵƌŝƚǇƐĞ ƌǀŝĐĞ ƐĨŽƌƚŚĞ ƉƌŽƚĞ ĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞ ƌƚǇĂŶĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ŝŶĐůƵĚĞ ĚŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞ 
ĂĨŽƌĞ ŵĞ ŶƚŝŽŶĞ ĚƐĞ ƌǀŝĐĞ ƐƚŽŵĞ ŵďĞ ƌƐŽĨĂĐůƵďǀŝĂƚŚĞ 
/ŶƚĞ ƌŶĞ ƚ͕ĚĂƚĂďĂƐĞ ƐŽƌŽƚŚĞ ƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐŵĞ ĂŶƐ͖
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂĚǀŝƐŽƌǇĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƐĞ ƌǀŝĐĞƐƌĞ ůĂƚŝŶŐƚŽ
ƚŚĞ ĂĨŽƌĞ ŵĞ ŶƚŝŽŶĞ ĚƐĞ ƌǀŝĐĞ Ɛ͘

In Class: 45

Date: 14/05/2017

In the







In Class : 45
Date: 14/05/2017

اليت

لآلخرين


19 : الصنف
7102 /19 /01 : التاريخ

 01113: العالمة التجارية رقم

واإلرشاد

االستقبال

خدمات

:

اجل

من

تشتمل على القيان ابلرتتيبات الشخصية واحلجوزات
العمالء
معلومات
وتوفري
املهمات
وتنفيي
املطلوبة

 71 : يف الصنف

األمنية
اخلدمات
األفراد؛
احتياجات
لتلبية
الفئة؛
هيه
يف
املتضمنة
واألفراد
املمتلكات
عرب

النوادي

ألعضاء

اإللكرتونية
الوسائل
أو
والنصائح واالستشارات


name of: Phili p Morris Products S.A.

آنفا

كورة
املي

اخلدمات

البياانت
أو قواعد
خدمات املعلومات

احملددة
حلماية
تقدمي

اإلنرتنت
األخرى؛

 7312/31/17 : التاريخ

.كورة آنفا
اليت تتعلق ابخلدمات املي
كتس
 فيليب موريس برود: أبسم

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŽŶĐŝĞƌŐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐ  خدمات االستقبال واإلرشاد لآلخرين اليت تشتمل: من اجل
. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ ŽĨ ŵĂŬŝŶŐ ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ ƉĞƌƐŽŶĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͕ ƌƵŶŶŝŶŐ ĞƌƌĂŶĚƐ
ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐƵƐƚŽŵĞƌͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƚŽ
ŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶ ƚŚŝƐ ĐůĂƐƐ͖ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ Ă ĐůƵď ǀŝĂ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĞĂŶƐ͖ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕
ĂĚǀŝƐŽƌǇ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





:



In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





2333

-

الفكرية

ا0

للملكية

ج نرينوو يد

كاهم
وشر

اا
يون

يسر
ا
سن

سااب

:

:

ا

ا
العنون

ننع ت

التبليغ

عنوان

على القيان ابلرتتيبات الشخصية واحلجوزات املطلوبة وتنفيذ
 البرية1127 ب. ص


املهمات وتوفري معلومات العمالء احملددة لتلبية احتياجات

األفراد؛ اخلدمات األمنية حلماية املمتلكات واألفراد املتضمنة يف
هذه الفئة؛ تقدمي اخلدمات املذكورة آنفا ألعضاء النوادي عرب

اإلنرتنت أو قواعد البياانت أو الوسائل اإللكرتونية األخرى؛

خدمات املعلومات والنصائح واالستشارات اليت تتعلق ابخلدمات

 .املذكورة آنفا

. إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم
 سويس او، قوشنتيل0222 ،4  كواي جينوينناد: العنوان

ب.  ص-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية7727





العدد العرشون 2017/11/7





171

; 2 255
Ϳ






العالمة التجارية رقم  30992 :



Trade Mark No.: 31557



In Class: 3
Date:
Trade15/05/2017
Mark No.: 31558

يف الصنف  3 :

 7102
/09ية19
 30999
رقم : /
التاريخ :التجار
العالمة
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
التنظيف 
الصنف: :مواد
يفمن اجل
^In Class: 11 >E^h^dE
 00
In
the 15/05/2017
name of:
MOHAMMAD RIFAAT AA SHAWAR
احلفيظ
أبسم  :دمحم رفعت عبد
Date:
 7102
Trade Mark No.: 31557
التجارية رقم  30992 :
التاريخ  /19/09 :العالمة
Class: 3
يف الصنف  3 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗InŚĞĂůƚŚǇƚŽŽůƐ

شاوراجل  :ادوات صحية 
من
Date: 15/05/2017
التاريخ  7102/19/09 :
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
السوووووح
وووو
و
ع
وووو
و
الخل
:
ا
ن
وووو
و
العن
In the name of: hamza saleh husni al turk
أبسم  :محزة صاحل حسين الرتك






^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>E^h^dE

من اجل  :مواد التنظيف 

3522202125

In the name of: MOHAMMAD RIFAAT AA SHAWAR
قعو احلفيظ
رفعت عبد
أبسم  :دمحم
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůďĞƚŽŵĂƌ
امر -ال
العننا  :الخل ي
>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/
عنوان التبليغ :شاور اخلليل شارع السالم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :اخلليل راس اجلورة ص ب 969
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
العنووووونا  :الخل ووووو عووووو السوووووح
1955939072

3522202125

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/
عنوان التبليغ  :اخلليل شارع السالم
256


1955939072








العالمة التجارية رقم  30999 :
 Trade Mark No.: 31558


In Class: 11
يف الصنف  00 :

Date: 15/05/2017
التاريخ  7102/19/09 :
Ϳ;9


ͿͿ ;; 95

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞĂůƚŚǇƚŽŽůƐ
In the name of: hamza saleh husni al turk

من اجل  :ادوات صحية 
أبسم  :محزة صاحل حسين الرتك




العننا  :الخل ي



امر -ال قعو

عنوان التبليغ  :اخلليل راس اجلورة ص ب 969
العالمة التجارية رقم  30999 :

يف الصنف  00 :
التاريخ  7102/19/09 :

من اجل  :ادوات صحية 

محزة صاحل حسين الرتك
أبسم :




العننا  :الخل ي

 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞĂůƚŚǇƚŽŽůƐ



امر -ال قعو

اجلورة ص ب 969
اخلليل راس
عنوان
30995
التبليغر :ية رقم  :
العالمة التجا
يف الصنف  32 :

التاريخ  7102/19/09 :

من اجل  :البناء دهان السطوح الداخلية واخلارجية
 .لصق ورق جدران 
أبسم  :محزة صاحل حسين الرتك
العننا  :الخل ي




العالمة التجارية رقم  30995 :

In the name of: hamza saleh husni al turk

Ϳ;5

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůďĞƚŽŵĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 31559
In Class: 37
 15/05/2017
Date:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵĂƐŽŶƌĞ͘ƉĂŝŶƚŝŶŐŝŶƚƌĞŝŽƌĂŶĚĞǆƚƌĂŝŽƌ
In the name of: hamza saleh husni al turk
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůďĞƚŽŵĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůďĞƚŽŵĂƌ







 ƉĂƉĞƌ

Ϳ;5

امر -ال قعو

عنوان التبليغ  :اخلليل بيت امر -البقعة


257

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůďĞƚŽŵĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade
Mark No.: 31558

In Class: 11

Date:
15/05/2017





Trade
Mark No.: 31559


Ϳ ; 01
172
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Trade Mark No.: 31560

العالمة التجارية رقم  30961 :

In Class: 25

يف الصنف  79 :




التاريخ  7102/19/09 :
من اجل  :املالبس واالحيية 

Date: 15/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚĞƐƐŚŽĞƐ
In the name of: al nama importing and investing co



أبسم  :شركة النماء لالسترياد
واالستثمار 30961 :
العالمة التجارية رقم

يف الصنف :

العننا  :الخل و عو
79
150

Trade Mark No.: 31560

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůƉŽďŽǆϰϱϯ
In Class:
25

العودل ص ب

Date: 15/05/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůƉŽďŽǆϰϱϯ

 7102
عنوان/19
التاريخ /09 :
اخلليل شارع العدل ص ب 193
التبليغ :
من اجل  :
املالبس واالحيية 


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĐůŽƚŚĞƐƐŚŽĞƐ

In the name of: al nama importing and259
investing co

أبسم  :شركة النماء لالسترياد

واالستثمار


العننا  :الخل و عو
150



العودل ص ب

عنوان التبليغ  :اخلليل شارع العدل ص ب 193






Ϳ ; 0

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůƉŽďŽǆϰϱϯ







Trade Mark No.: 31562


رقم  05117:
العالمة التجارية



يف الصنف 71 :
التاريخ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůƉŽďŽǆϰϱϯ

Trade Mark No.: 31562
In Class: 25

العالمة التجارية رقم  30967 :
يف الصنف  79 :

 7102/19 /06
/51/51التاريخ :
7552

من اجل  :املالبس ,مبا فيها اجلوارب ,البسة القدم,

In Class: 25

Date: 16/05/2017
Date: 16/05/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇŚŽƐŝĞƌǇ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲƐŚŝƌƚƐ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉŽůŽ
 من اجل  :املالبس ,مبا فيها اجلوارب ,البسة القدم ,احذية كرة ͕ŽĨ͗ ůŽƚŚŝŶŐ͕ ŶĂŵĞůǇ ŚŽƐŝĞƌǇ
احيية كرة السلة ,احيية لرايضة كرة السلة ,الباليز,
͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƚĂŶŬƚŽƉƐ͕ũĞƌƐĞǇƐ
͕ƐŚŽƌƚƐ͕ƉĂũĂŵĂƐ͕ƐƉŽƌƚƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ
سراويلقمصان
القمصان,
السلة,البولو,الباليز
السلة ,احذية لرايضة
باليز ,االطقم,
كرة قمصان
القمصان,
ͲĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕d

البولو ,باليز االطقم ,سراويل االطقم ,السراويل ,اطماق الباليز; 0 Ϳ,
االطقم ,السراويل,

اطماق الباليز ,اجلرازي,

الشوراتت ,البيجامات ,باليز الرايضة ,قمصان الرذيب,

ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕ŚĂƚƐ͕ĐĂƉƐ͕ǀŝƐŽƌƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƐƵŝƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉ

ƉĂŶƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐƐŚŝƌƚƐ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ǁŝŶĚ
ƐŚŝƌƚƐ͕ ƐŚŝƌƚƐ͕ ƉŽůŽ
͕ƐŚŝƌƚƐ͕ ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ

͕ƌĞƐŝƐƚĂŶƚũĂĐŬĞƚƐ͕ƉĂƌŬĂƐ͕ĐŽĂƚƐ͕ďĂďǇďŝďƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ͕ĂƉƌŽŶƐ͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ďŽǆĞƌ
͕ƉĂŶƚƐ͕ ƚĂŶŬ ƚŽƉƐ
ũĞƌƐĞǇƐ͕ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƉĂũĂŵĂƐ͕ ƐƉŽƌƚ
ƐŚŽƌƚƐ͕ƐůĂĐŬƐ͕ĞĂƌŵƵĨĨƐ͕ŐůŽǀĞƐ͕ŵŝƚƚĞŶƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ǁŽǀĞŶ
ĂŶĚŬŶŝƚƐŚŝƌƚƐ͕ũĞƌƐĞǇĚƌĞƐƐĞƐ͕ĚƌĞƐƐĞƐ͕ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ
͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ
͕ĚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ƐǁŝŵǁĞĂƌ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ
͕ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚƐŚŽƌƚƐ
͕ŚĂƚƐ͕ ĐĂƉƐ͕ ǀŝƐŽƌƐ
͕ǁĂƌŵͲƵƉ ƐƵŝƚƐ͕ ǁĂƌŵͲƵƉ ƉĂŶƚƐ
ǁĞƚƐƵŝƚƐ͕ďĞĂĐŚĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐ
͕ƐƵŝƚǁƌĂƉƐ͕ƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚŚĂƚƐ͕ƐƵŶǀŝƐŽƌƐ
ǁĂƌŵͲƵƉ ƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐ
ƐŚŝƌƚƐ͕ ũĂĐŬĞƚƐ͕ ǁŝŶĚ
ƐǁŝŵĐĂƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐ͕ŶŽǀĞůƚǇŚĞĂĚǁĞĂƌǁŝƚŚĂƚƚĂĐŚĞĚ
ǁŝŐƐ

قبعات,الرغيب,
قمصان
االحزمة ,,باليز
البيجامات
اجلرازي ,الشوراتت,
الرايضة,ليلية,
الربطات ,قمصان
الكنزات,
قبعات,االمحاء,
االمحاء ,,سراويل
قلنسوات,
قلنسوات,
بدالت ليلية
االقنعة,قمصان
بطات,
الكنزات ,االحزمة ,الر
اطماق وباليز االمحاء ,اجلاكيتات ,اجلاكيتات املقاومة

ليستاالمحاء,
وباليز
اطماق
ايح ,,سر
االمحاء
االطفال
االمحاء,مراييل
اويل ,املعاطف,
املشمعات
االقنعة ,بدالت للر

املشمعات,املئزر,
للرايح,عصبة املعصم,
عصبة الرأس,
اجلاكيتاتالورق,
من
املعاطف,
املقاومة
اجلاكيتات,
املالبس الداخلية ,شوراتت البوكسر ,البنطلوانت

القفازات,املعصم,
الكفوف ,,عصبة
عصبة الرأس
مراييل االطفال ليست من الورق,
الفضفاضة ,اذطية االذن,

البنطلوانت
البوكسر
القمصانشوراتت
الداخلية,
صوفية ,,االثواب,
املنسوجة ,ثياب
املئزر ,املالبس االوشحة,
اثواب التشجيع واالثواب املوحدة ,البسة السباحة,
االوشحة,
الفضفاضة ,اغطية االذن ,الكفوف ,القفازات,
اطقم االستحمام ,اطقم السباحة ,البكيين ,التانكيين,

شوراتتالتشجيع
االستحمام,اثواب
صوفية,سراويلاالثواب,
القمصان املنسوجة,
ثيابالسباحة,
سراويل

اطقم الشواطئ,
الرطوبة ,,البسة
واالثواب املوحدة,املالحة,
البسة ,اطقم
االستحمام
البسةاطقمالسباحة
االستحمام ,طيات اطقم االستحمام ,الصنادل,

حاجباتسراويل
السباحة,
السباحة ,البكيين ,التانكيين ,سراويل
صنادل الشواطئ ,قبعات الشواطئ,

االستحمام,
السباحة,
الشمس,
الشواطئ,
قلنسواتالبسة
الرطوبة,
قلنسواتاطقم
املالحة,
االستحمام ,شوراتت
اذطية الراس ابالجنحة 

البسة االستحمام ,طيات اطقم االستحمام ,الصنادل ,صنادل

ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ũĂĐŬĞƚƐ͕ ƉĂƌŬĂƐ͕ ĐŽĂƚƐ͕ ďĂďǇ ďŝďƐ ŶŽƚ ŽĨ
͕ƉĂƉĞƌ͕ ŚĞĂĚ ďĂŶĚƐ͕ ǁƌŝƐƚ ďĂŶĚƐ͕ ĂƉƌŽŶƐ
͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ ďŽǆĞƌ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƐůĂĐŬƐ͕ ĞĂƌ ŵƵĨĨƐ
͕ŐůŽǀĞƐ͕ ŵŝƚƚĞŶƐ͕ ƐĐĂƌǀĞƐ͕ ǁŽǀĞŶ ĂŶĚ ŬŶŝƚ ƐŚŝƌƚƐ
ũĞƌƐĞǇ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ ĚƌĞƐƐĞƐ ĂŶĚ

͕ƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ Ɛǁŝŵ ǁĞĂƌ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ
ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚ
ƐŚŽƌƚƐ͕ ǁĞƚ ƐƵŝƚƐ͕ ďĞĂĐŚ ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ
ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ ǁƌĂƉƐ͕ ƐĂŶĚĂůƐ͕ ďĞĂĐŚ






ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ũĂĐŬĞƚƐ͕ ƉĂƌŬĂƐ͕ ĐŽĂƚƐ͕ ďĂďǇ ďŝďƐ ŶŽƚ ŽĨ
ƉĂƉĞƌ͕ ŚĞĂĚ ďĂŶĚƐ͕ ǁƌŝƐƚ ďĂŶĚƐ͕ ĂƉƌŽŶƐ͕

ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ ďŽǆĞƌ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƐůĂĐŬƐ͕ ĞĂƌ ŵƵĨĨƐ͕
173
ŐůŽǀĞƐ͕ ŵŝƚƚĞŶƐ͕ ƐĐĂƌǀĞƐ͕ ǁŽǀĞŶ ĂŶĚ ŬŶŝƚ ƐŚŝƌƚƐ͕
ũĞƌƐĞǇ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ ĚƌĞƐƐĞƐ ĂŶĚ
ƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ Ɛǁŝŵ ǁĞĂƌ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͕
ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚ

ƐŚŽƌƚƐ͕ ǁĞƚ ƐƵŝƚƐ͕ ďĞĂĐŚ ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ
ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ ǁƌĂƉƐ͕ ƐĂŶĚĂůƐ͕ ďĞĂĐŚ
ƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚŚĂƚƐ͕ƐƵŶǀŝƐŽƌƐ͕ƐǁŝŵĐĂƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐ

, عصبة املعصم, عصبة الرأس,مراييل االطفال ليست من الورق

 البنطلوانت, شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية,املئزر

2017/11/7 العدد العرشون

, 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,البسة االستحمام

 قلنسوات, حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ,الشواطئ

  اغطية الراس ابالجنحة, قلنسوات االستحمام,السباحة

ĐĂƉƐ͕ŶŽǀĞůƚǇŚĞĂĚǁĞĂƌǁŝƚŚĂƚƚĂĐŚĞĚǁŝŐƐ

In the name of: NBA Properties, Inc.
ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚ
ǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕
h͘^͘͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

. انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم
,  نيويوووور, فيفوووف افنيوووو535- اوليمبيوووا رووواور: العنووووان

 الواليات المتحدة االمريكية,20011 نيويور

 '/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
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 05110:  العالمة التجارية رقم

 30967 :  العالمة التجارية رقم35 : يف الصنف
 79 : 7552
يف الصنف/51/51 : التاريخ


 7102/19/06 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗
 ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
طبيعة
الرتفيه
خدمات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇŚŽƐŝĞƌǇ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ البام,القدم
ذات البسة
,والتدريباجلوارب
 مبا فيها,املالبس
: من اجل

: من اجل
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲƐŚŝƌƚƐ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉŽůŽ
ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
ايضة كرة
 احيية,يف
املستمرةالسلة
التلفزيونية االذاعية احيية كرة
 العاب,الباليز
وتقدمي,السلة
السلة
جمال لركرة
ƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƚĂŶŬƚŽƉƐ͕ũĞƌƐĞǇƐ͕
ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐƐŚŽƌƚƐ͕ƉĂũĂŵĂƐ͕ƐƉŽƌƚƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕
ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů ĂŶĚ
 سراويل, باليز االطقم, قمصان البولو,القمصان
ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕ŚĂƚƐ͕ĐĂƉƐ͕ǀŝƐŽƌƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƐƵŝƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉ
 وتوزيع,انتاج
 خدمات, كرة السلة واملعارض املباشرة
ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ ůŝǀĞ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů  برام,اجلرازي
 اطماق الباليز, السراويل,االطقم
ƉĂŶƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐƐŚŝƌƚƐ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ǁŝŶĚ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖ ƚŚĞƌĞƐŝƐƚĂŶƚũĂĐŬĞƚƐ͕ƉĂƌŬĂƐ͕ĐŽĂƚƐ͕ďĂďǇďŝďƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ واحداث
,قمصارنام الرذيب
,باليز الرايضة
,التلفزيونية البيجامات
,العاب كرة السلة الشوراتت
خدمات ب
, واالذاعية
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ͕ĂƉƌŽŶƐ͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ďŽǆĞƌ
ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƐŚŽǁƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ƐŚŽƌƚƐ͕ƐůĂĐŬƐ͕ĞĂƌŵƵĨĨƐ͕ŐůŽǀĞƐ͕ŵŝƚƚĞŶƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ǁŽǀĞŶ
, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة,الكنزات
ĂŶĚŬŶŝƚƐŚŝƌƚƐ͕ũĞƌƐĞǇĚƌĞƐƐĞƐ͕ĚƌĞƐƐĞƐ͕ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ  خدمات التحري وتنظيم, كرة السلة يف جمال كرة السلة
ŐĂŵĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة,قلنسوات
ĚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ƐǁŝŵǁĞĂƌ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͕
ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚƐŚŽƌƚƐ͕
مستوصفات
ة و,االمحاء
وباليز السل
ات كرة
مستوصفات ومعسكر
ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ
ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů ومعسكرات
اجلاكيتات املقاومة
,اجلاكيتات
اطماق
ǁĞƚƐƵŝƚƐ͕ďĞĂĐŚĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐ
ĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĚĂŶĐĞ
اقصاتليست
فريقراييلالراالطفال
 م,املعاطف
ومستوصفات املشمعات
,للرايح
ƐƵŝƚǁƌĂƉƐ͕ƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚŚĂƚƐ͕ƐƵŶǀŝƐŽƌƐ͕
واحداث
رات,ومعسك
املدربني و
ƐǁŝŵĐĂƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐ͕ŶŽǀĞůƚǇŚĞĂĚǁĞĂƌǁŝƚŚĂƚƚĂĐŚĞĚ , املئزر, عصبة املعصم, عصبة الرأس,من الورق
ƚĞĂŵ ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ
ĐĂŵƉƐ
ĂŶĚ
ďĂƐŬĞƚďĂůů
ŐĂŵĞƐ͖
ǁŝŐƐ
طبيعة
الرتفيه
 خدمات, كرة السلة
 البنطلوانت,الظهور
اتت البوكسر
ذات شور
,الداخلية
املالبس
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶĂů الشخصي للزي
,
القفازات
,
الكفوف
,
االذن
اذطية
,
الفضفاضة
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐďǇĂĐŽƐƚƵŵĞĚŵĂƐĐŽƚŽƌĚĂŶĐĞƚĞĂŵ اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة
, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة,االوشحة
ĂƚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ĐůŝŶŝĐƐ͕ĐĂŵƉƐ͕
االخرى,السباحة
البسةالسلة
 كرة,العاب
ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف
اثواب التشجيع واالثواب املوحدة
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ďĂƐŬĞƚďĂůůͲƌĞůĂƚĞĚ ĞǀĞŶƚƐ͕
, التانكيين,البكيين
,اطقم السباحة
,االستحمام
 خدمات الرتفيه ل اطقم,
, واحلفالت
اخلاصة
الحداث
ƐƉĞĐŝĂů ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĞƐ͖ ĨĂŶ ĐůƵď ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ خدمات اندية
اتت
ر
شو
,
االستحمام
سراويل
,
السباحة
سراويل
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞ  خدمات الرتفيه وبشكل خاص توفري مواقع االنرتنت, املشجعني
 البسة, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة,املالحة
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ŵĂƚĞƌŝĂů
و
التلفزيونية
الوسائط يفاطقمجمال
اليت تشمل مواد متعددة
,التغطية الصنادل
,االستحمام
 طيات,االستحمام
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ
 حاجبات, قبعات الشواطئ,صنادل الشواطئ

ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĚĂŶĐĞ
ƚĞĂŵ ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ ĐĂŵƉƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ͖
174ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶĂů
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐďǇĂĐŽƐƚƵŵĞĚŵĂƐĐŽƚŽƌĚĂŶĐĞƚĞĂŵ
ĂƚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ĐůŝŶŝĐƐ͕ĐĂŵƉƐ͕
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ďĂƐŬĞƚďĂůůͲƌĞůĂƚĞĚ ĞǀĞŶƚƐ͕
ƐƉĞĐŝĂů ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĞƐ͖ ĨĂŶ ĐůƵď ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞ
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ŵĂƚĞƌŝĂů
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ǀŝĚĞŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ǀŝĚĞŽ
ƐƚƌĞĂŵ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ
ƐĞůĞĐƚŝŽŶƐ͕ ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ƌĂĚŝŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ĂŶĚ
ĂƵĚŝŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶĞǁƐ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚƚƌŝǀŝĂŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖ŽŶͲůŝŶĞ
ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŐĂŵĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŐĂŵĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕
ĂĐƚŝŽŶ ƐŬŝůů ŐĂŵĞƐ͕ ĂƌĐĂĚĞ ŐĂŵĞƐ͕ ĂĚƵůƚƐΖ ĂŶĚ
ĐŚŝůĚƌĞŶΖƐ ƉĂƌƚǇ ŐĂŵĞƐ͕ ďŽĂƌĚ ŐĂŵĞƐ͕ ƉƵǌǌůĞƐ͕ ĂŶĚ
ƚƌŝǀŝĂŐĂŵĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉƵďůŝƐŚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ŐƵŝĚĞƐ͕ ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕
ĐŽůŽƌŝŶŐ ďŽŽŬƐ͕ ĂŶĚ ŐĂŵĞ ƐĐŚĞĚƵůĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ ŽŶͲ
ůŝŶĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ăůů ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŽŶůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞ

مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات ومعسكرات
املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث

2017/11/7
العدد
الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي
 خدمات,العرشون
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
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 البام

االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال

 توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية،كرة السلة

، االلعاب احلية الغري منزلة،واملوجزات يف جمال كرة السلة
 العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو،خاصة

التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب

 نشر اجملالت، خاصة، خدمات النشر االلكرتوين،البسيطة
 وجداول االلعاب لالخرين مباشرة،والنشرات والكتب امللونة

 خدمة توفري قاعدة, ومجيعها يف جمال كرة السلة،عب االنرتنت

ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů

 بياانت حموسبة عب االنرتنت يف جمال كرة السلة

In the name of: NBA Properties, Inc.

. انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚ
ǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕
h͘^͘͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

,  نيويوووور, فيفوووف افنيوووو535- اوليمبيوووا رووواور: العنووووان

 الواليات المتحدة االمريكية,20011 نيويور

W͘K Žǆ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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 7552
/51/51
 79 : الصنف
يف

: التاريخ

 7102
/19/اجل
06 :فيها
 مباالتاريخ, املالبس: من اجل
 احذية كرة,البسة القدم
,وارب
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل

ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲƐŚŝƌƚƐ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉŽůŽ
قمصان,الباليز,القمصان
,الباليز
احيية كرةالسلة
كرة
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲ
,ايضة كرة السلة
 احيية لر,,السلة
ƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƚĂŶŬƚŽƉƐ͕ũĞƌƐĞǇƐ͕

ƐŚŽƌƚƐ͕ƉĂũĂŵĂƐ͕ƐƉŽƌƚƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕
ƐŚŝƌƚƐ͕ ƐŚŝƌƚƐ͕ ƉŽůŽƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕ŚĂƚƐ͕ĐĂƉƐ͕ǀŝƐŽƌƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƐƵŝƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉ
ƐŚŝƌƚƐ͕ ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕
ƉĂŶƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐƐŚŝƌƚƐ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ǁŝŶĚ
ƉĂŶƚƐ͕ ƚĂŶŬ ƚŽƉƐ͕ ƌĞƐŝƐƚĂŶƚũĂĐŬĞƚƐ͕ƉĂƌŬĂƐ͕ĐŽĂƚƐ͕ďĂďǇďŝďƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͕
ũĞƌƐĞǇƐ͕ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƉĂũĂŵĂƐ͕ ƐƉŽƌƚ
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ͕ĂƉƌŽŶƐ͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ďŽǆĞƌ
ƐŚŽƌƚƐ͕ƐůĂĐŬƐ͕ĞĂƌŵƵĨĨƐ͕ŐůŽǀĞƐ͕ŵŝƚƚĞŶƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ǁŽǀĞŶ
ƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕
ĂŶĚŬŶŝƚƐŚŝƌƚƐ͕ũĞƌƐĞǇĚƌĞƐƐĞƐ͕ĚƌĞƐƐĞƐ͕ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ
ĚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ƐǁŝŵǁĞĂƌ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͕

 احذية لرايضة,السلة

, باليز االطقم, قمصان البولو,القمصان
,اطماقسراويلالباليز
, السراويل,سراويل االطقم
, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل,االطقم

, باليز االطقم,البولو

,الرغيب,الرذيب
قمصان
الرايضة
,البيجامات
 قمصان,,ايضة
باليز باليز الر
,البيجامات
, الشوراتت, الشوراتت,اجلرازي

ŚĂƚƐ͕ ĐĂƉƐ͕ ǀŝƐŽƌƐ͕ ǁĂƌŵͲƵƉ ƐƵŝƚƐ͕ ǁĂƌŵͲƵƉ ƉĂŶƚƐ͕

, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة,الكنزات

,سوات
 قلن, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة,الكنزات
, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة,قلنسوات
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ůŽƚŚŝŶŐ͕ ŶĂŵĞůǇ ŚŽƐŝĞƌǇ͕

ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲ
ƐŚŝƌƚƐ͕ ƐŚŝƌƚƐ͕ ƉŽůŽ ƐŚŝƌƚƐ͕ ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕
ƉĂŶƚƐ͕ ƚĂŶŬ ƚŽƉƐ͕ ũĞƌƐĞǇƐ͕ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƉĂũĂŵĂƐ͕ ƐƉŽƌƚ
ƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕
ŚĂƚƐ͕ ĐĂƉƐ͕ ǀŝƐŽƌƐ͕ ǁĂƌŵͲƵƉ ƐƵŝƚƐ͕ ǁĂƌŵͲƵƉ ƉĂŶƚƐ͕
ǁĂƌŵͲƵƉ ƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐ ƐŚŝƌƚƐ͕ ũĂĐŬĞƚƐ͕ ǁŝŶĚ
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ũĂĐŬĞƚƐ͕ ƉĂƌŬĂƐ͕ ĐŽĂƚƐ͕ ďĂďǇ ďŝďƐ ŶŽƚ ŽĨ
ƉĂƉĞƌ͕ ŚĞĂĚ ďĂŶĚƐ͕ ǁƌŝƐƚ ďĂŶĚƐ͕ ĂƉƌŽŶƐ͕
ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ ďŽǆĞƌ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƐůĂĐŬƐ͕ ĞĂƌ ŵƵĨĨƐ͕
ŐůŽǀĞƐ͕ ŵŝƚƚĞŶƐ͕ ƐĐĂƌǀĞƐ͕ ǁŽǀĞŶ ĂŶĚ ŬŶŝƚ ƐŚŝƌƚƐ͕
ũĞƌƐĞǇ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ ĚƌĞƐƐĞƐ ĂŶĚ
ƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ Ɛǁŝŵ ǁĞĂƌ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͕
ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚ
ƐŚŽƌƚƐ͕ ǁĞƚ ƐƵŝƚƐ͕ ďĞĂĐŚ ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ
ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ ǁƌĂƉƐ͕ ƐĂŶĚĂůƐ͕ ďĞĂĐŚ
ƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚŚĂƚƐ͕ƐƵŶǀŝƐŽƌƐ͕ƐǁŝŵĐĂƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐ

 7552
/51/51العرشون
: العددالتاريخ
2017/11/7
 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, 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,البسة االستحمام
 قلنسوات, حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ,الشواطئ

  اغطية الراس ابالجنحة, قلنسوات االستحمام,السباحة

ĐĂƉƐ͕ŶŽǀĞůƚǇŚĞĂĚǁĞĂƌǁŝƚŚĂƚƚĂĐŚĞĚǁŝŐƐ

In the name of: NBA Properties, Inc.

. انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚ
ǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕
h͘^͘͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

,  نيويوووور, فيفوووف افنيوووو535- اوليمبيوووا رووواور: العنووووان

 الواليات المتحدة االمريكية,20011 نيويور

 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


;3Ϳ



262











Trade Mark No.: 31565
In Class: 41
Date:

Trade Mark No.: 31564
In Class: 25

Date: 16/05/2017
16/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇŚŽƐŝĞƌǇ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕





 05111: العالمة التجارية رقم

 30961 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف

 35 : يف الصنف

 7102/19/06 : التاريخ
7552/51/51

, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲƐŚŝƌƚƐ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉŽůŽ
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů البام,الباليز
طبيعة
,ذات السلة
والتدريبرايضة كرة
 احيية ل,الرتفيه السلة
احيية كرة
ƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƚĂŶŬƚŽƉƐ͕ũĞƌƐĞǇƐ͕

: التاريخ

 خدمات: من اجل
ƐŚŽƌƚƐ͕ƉĂũĂŵĂƐ͕ƐƉŽƌƚƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕
 سراويل, باليز االطقم, قمصان البولو,القمصان
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ
ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب
ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕ŚĂƚƐ͕ĐĂƉƐ͕ǀŝƐŽƌƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƐƵŝƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉ
, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل,االطقم
ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ŝŶƉĂŶƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐƐŚŝƌƚƐ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ǁŝŶĚ
ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů ĂŶĚ
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚũĂĐŬĞƚƐ͕ƉĂƌŬĂƐ͕ĐŽĂƚƐ͕ďĂďǇďŝďƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͕  برام,الرذيب
وتوزيع
, املباشرة
انتاجقمصان
,خدماتالرايضة
 باليز,البيجامات
,كرة السلة واملعارض الشوراتت
ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ ůŝǀĞ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ŐĂŵĞƐ
ĂŶĚ
ďĂƐŬĞƚďĂůů
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ͕ĂƉƌŽŶƐ͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ďŽǆĞƌ
ƐŚŽƌƚƐ͕ƐůĂĐŬƐ͕ĞĂƌŵƵĨĨƐ͕ŐůŽǀĞƐ͕ŵŝƚƚĞŶƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ǁŽǀĞŶ
, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة,الكنزات
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ  خدمات برام واحداث, العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية
ĂŶĚŬŶŝƚƐŚŝƌƚƐ͕ũĞƌƐĞǇĚƌĞƐƐĞƐ͕ĚƌĞƐƐĞƐ͕ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ
, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة,قلنسوات
ĚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ƐǁŝŵǁĞĂƌ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͕
ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƐŚŽǁƐ
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ďĂƐŬĞƚďĂůů
ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚƐŚŽƌƚƐ͕
خدماتاجلاكيتات
, اجلاكيتات,االمحاء
اطماق وباليز
املقاومةوتنظيم
التحري
, السلة
كرة السلة يف جمال كرة

Trade Mark No.: 31565
In Class: 41

 35 : يف الصنف

176
Date: 16/05/2017

2017/11/7 العدد العرشون

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů ĂŶĚ
ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ ůŝǀĞ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƐŚŽǁƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ŐĂŵĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĚĂŶĐĞ
ƚĞĂŵ ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ ĐĂŵƉƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ͖
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶĂů
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐďǇĂĐŽƐƚƵŵĞĚŵĂƐĐŽƚŽƌĚĂŶĐĞƚĞĂŵ
ĂƚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ĐůŝŶŝĐƐ͕ĐĂŵƉƐ͕
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ďĂƐŬĞƚďĂůůͲƌĞůĂƚĞĚ ĞǀĞŶƚƐ͕
ƐƉĞĐŝĂů ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĞƐ͖ ĨĂŶ ĐůƵď ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞ
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ŵĂƚĞƌŝĂů
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ǀŝĚĞŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ǀŝĚĞŽ
ƐƚƌĞĂŵ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ
ƐĞůĞĐƚŝŽŶƐ͕ ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ƌĂĚŝŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ĂŶĚ
ĂƵĚŝŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶĞǁƐ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚƚƌŝǀŝĂŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖ŽŶͲůŝŶĞ
ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŐĂŵĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŐĂŵĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕
ĂĐƚŝŽŶ ƐŬŝůů ŐĂŵĞƐ͕ ĂƌĐĂĚĞ ŐĂŵĞƐ͕ ĂĚƵůƚƐΖ ĂŶĚ
ĐŚŝůĚƌĞŶΖƐ ƉĂƌƚǇ ŐĂŵĞƐ͕ ďŽĂƌĚ ŐĂŵĞƐ͕ ƉƵǌǌůĞƐ͕ ĂŶĚ
ƚƌŝǀŝĂŐĂŵĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉƵďůŝƐŚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕

ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ŐƵŝĚĞƐ͕ ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕
ĐŽůŽƌŝŶŐ ďŽŽŬƐ͕ ĂŶĚ ŐĂŵĞ ƐĐŚĞĚƵůĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ ŽŶͲ
ůŝŶĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ăůů ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŽŶůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů

In the name of: NBA Properties, Inc.
ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚ
ǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕
h͘^͘͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








 05111: العالمة التجارية رقم

 7552/51/51 : التاريخ

خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة البام

:

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

مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات ومعسكرات
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,  خدمات الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت,

 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

املرئية املستمرة و التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخاابت و البام

االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال
 توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية،كرة السلة

، االلعاب احلية الغري منزلة،واملوجزات يف جمال كرة السلة
 العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو،خاصة

التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب

 نشر اجملالت، خاصة، خدمات النشر االلكرتوين،البسيطة

 وجداول االلعاب لالخرين مباشرة،والنشرات والكتب امللونة

 خدمة توفري قاعدة, ومجيعها يف جمال كرة السلة،عب االنرتنت
 بياانت حموسبة عب االنرتنت يف جمال كرة السلة

. انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم

,  نيوي ووور, فيف ووف افني ووو535- اوليمبي ووا ر وواور: العنو ووان

 الواليات المتحدة االمريكية,20011 نيويور

W͘KŽǆ /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
وعدد الية ,حمركات مكائن (عدا DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
من :اجل  :االت
Trade Mark
No.: 31566
 30966
العالمة التجارية رقم
DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
:
ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
In Class: 7
نقل
وعناصر
الية
انت
ر
قا
,
)
يه
رب
ال
كبات
يف الصنف   2 :ماكان منها للمر
͖ͿƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ
ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
Date: 16/05/2017

7102
/
19
/
06
التاريخ :
ͲĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚ
احلركة(عدا ماكان منها للمركبات الربية ) معدات
͖ͿƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
من اجل  :االت وعدد الية ,حمركات مكائن (عدا
زراعية عدا مايدار ابليد  ,اجهزةتفقيس البيض 
ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
ͲĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚ
ماكان منها للمركبات الربيه ),قارانت الية وعناصر نقل
͖ͿƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

من اجل االت وعدد الية ,حمركات مكائن (عدا
ماكان منها للمركبات الربيه ),قارانت الية وعناصر نقل

احلركة(عدا ماكان منها للمركبات الربية ) معدات
زراعية عدا مايدار ابليد  ,اجهزةتفقيس البيض 
In the name of: shariket yafa lil muedat alsinaeh
أبسم  :شركة ايفا للمعدات

In the name of: shariket yafa lil muedat alsinaeh
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ
ͲĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚ

للمعدات
للمر ايفا
منها شركة
احلركة(عدا ماكانأبسم :
ية ) معدات
كبات الرب
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ
الصناعية ,اجهزةتفقيس البيض 
زراعية عدا مايدار ابليد
In the nameĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲͲƐŚĂƌĞĂŵŵĂŶ
of: shariket yafa lil muedat alsinaeh
للمعدات
يلال -ع دم
أبسم  :شركة ايفا العننا  :ن
الصناعية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲͲƐŚĂƌĞĂŵŵĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ  :مكتب احملامي عميد صيام  -عمارة

الصناعية

 :ن يلال -ع

العننا

دم

1955090131
االسراء -
 عمارةتلفون عميد صيام
احملامي
عنوان التبليغ  :مكتب

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲͲƐŚĂƌĞĂŵŵĂŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



يلال -ع دم
العننا: -
تلفونن 
1955090131
االسراء




عنوان التبليغ  :مكتب احملامي عميد صيام  -عمارة


االسراء  -تلفون 1955090131








; ;66Ϳ264
Ϳ














العالمة التجارية رقم  30962 :
يف الصنف  3 :




Ϳ;6



التاريخ  7102/19/06 :






مستحضرات التجميل ،مستحضرات
من اجل :

التجميل للعناية ابلبشرة ،مزيالت الروائح الكريهة

ومضادات التعرق لالستعمال الشخصي .
أبسم  :بريسدورف أي جي

Trade Mark No.: 31567
In Class: 3
Date: 16/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐŬŝŶĐĂƌĞ

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐĂŶĚĂŶƚŝƉĞƌƐƉŝƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂů
ƵƐĞ

In the name of: Beiersdorf AG
ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ

العنوووونا  :اين عووووتراس 12ا 23250
ج م ن غا الم ن

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ص.ب ,21رام هللا

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










االسراء  -تلفون 1955090131






2017/11/7
العدد العرشون
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; 6 265
Ϳ
In the name of: Beiersdorf AG

أبسم  :بريسدورف أي جي

العنوووونا  :اين عووووتراس 12ا 23250





ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ



ج م ن غا الم ن

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 31568

ورجا  شحادة ،حمامون،
يز وفؤاد
التبليغرية :ع
عنوان
30969
رقمز :
العالمة التجا

هللا
ص.ب ,21رام
يف الصنف   3 :


التاريخ  7102/19/06 :

 Class: 3
In
Date: 16/05/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐŬŝŶĐĂƌĞ




من اجل  :مستحضرات التجميل ومستحضرات

التجميل للعناية ابلبشرة ،مستحضرات التجميل
لالستحمام والدش 
أبسم  :بريسدورف أي جي

͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐďĂƚŚĂŶĚƐŚŽǁĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

Ϳ;9

ج م ن غا الم ن

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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

أبسم  :بريسدورف أي جي

In the name of: Beiersdorf AG

ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ

اس 12ا 23250
 :اين عووووتر

ج م ن غا الم ن

:

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





In the name of: Beiersdorf AG

ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ

العنوووونا  :اين عووووتراس 12ا 23250

العنوووونا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ








266







Ϳ ; 9

العالمة التجارية رقم  30965 :
يف الصنف  3 :




العالمة التجارية رقم 30965 :
يف الصنف  3 :

Ϳ;9


Date: 16/05/2017

واملستحضرات

التاريخ  7102/19/06 :
من اجل  :ماملستحضرات الصيدلية واملستحضرات
الصحية

الذراض

طبية

واملطهرات .
أبسم  :بريسدورف أي جي
العنوووونا

واللزقات

التضميد

ومواد

اس 12ا 23250
 :اين عووووتر

ج م ن غا الم ن

الصحية الذراض طبية واللزقات ومواد التضميد
ص.ب ,21رام هللا


واملطهرات .
أبسم  :بريسدورف أي جي

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ
:



In the name of: Beiersdorf AG




ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ

ورجا شحادة ،حمامون،
رقميز :وفؤاد
التجار:ية عز
العالمةالتبليغ
عنوان
30965
هللا
ص.ب
:,21رام 3
الصنف
يف

التاريخ  7102/19/06 :
من اجل  :ماملستحضرات الصيدلية واملستحضرات

الصحية الذراض طبية واللزقات ومواد التضميد
واملطهرات .

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇ

In the name of: Beiersdorf AG









Date: 16/05/2017

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ





العنوووونا  :اين عووووتراس 12ا 23250

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇ

ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ج م ن غا الم ن

Trade Mark No.: 31569
In Class: 3

Trade Mark No.: 31569
In Class: 3



التاريخ  7102 /19 /06 :
من اجل  :ماملستحضرات الصيدلية














ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 31569
In
 Class: 3
Date: 16/05/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇ


ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ

 ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ

Ϳ;5



العالمة التجارية رقم  30921 :
يف الصنف  1 :

العدد العرشون 2017/11/7

Ϳ;5

التاريخ  7102/19/06 :
من اجل  :الفحم 

Trade Mark No.: 31570
In Class: 4

179

Date: 16/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽĂů
267
أبسم  :شركة ابناء ماهر ابو زينه In the name of: sharikat abnaa maher abu zaineh llmawad
al ghithaieh wal istihlakieh
للمواد الغيائية واالستهالكية

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϴϰϯϳϰϬϭ
 العننا  :الخل المر عو
Trade
Mark No.: 31570
 30921
التجار:ية  رقم :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϴϰϯϳϰϬϭ
اخلليل املربعة
العالمةالتبليغ
عنوان
Trade
Mark
No.:
31570

30921

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
In Class: 4
يف الصنف  1 :

In Class: 4
يف الصنف  1 :

Date:
16/05/2017
التاريخ  7102/19/06 :

Date: 16/05/2017
التاريخ  7102/19/06 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Trade
Mark
No.:
 30921
رقم
التجارية
العالمة
ĐŽĂů31570
الفحممن 
اجل :
من

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĐŽĂů
اجل : :الفحم 
In
Class:
4

1
:
الصنف
يف
 In the name
In the
name
of:
sharikat
abnaa
maher
abu
zaineh
llmawad
ماهر ابو زينه
أبسم  :شر
of: sharikat abnaa maher abu zaineh llmawad
ابناءزينه
ماهركةابو
أبسم  :شركة ابناء
Date: 16/05/2017
 7102/19/06
al ghithaieh wal istihlakieh
التاريخ  :
للمواد الغيائية واالستهالكية
al ghithaieh
wal istihlakieh
واالستهالكية
الغيائية
للمواد
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽĂů
الفحم 
اجل :
من
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϴϰϯϳϰϬϭ
العننا  :الخل المر عو
In
عو زينه the name of: sharikat abnaa maher abu zaineh llmawad
ابو
ماهر
ابناء
كة
شر
:
أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϴϰϯϳϰϬϭ
العننا  :الخل
Ϳ ; 01
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϴϰϯϳϰϬϭ
المر :اخلليل املربعة
عنوان التبليغ
al ghithaieh wal istihlakieh
للمواد الغيائية واالستهالكية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϴϰϯϳϰϬϭ
عنوان التبليغ  :اخلليل املربعة
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϴϰϯϳϰϬϭ
العننا  :الخل المر عو



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϴϰϯϳϰϬϭ
عنوان التبليغ  :اخلليل املربعة

 



 










; 01268
Ϳ







;; 01
ͿͿ 01






Trade Mark No.: 31571

العالمة التجارية رقم  30920 :


 79
يف الصنف :


In Class: 25





رقم  30920 :
العالمة التجار
7102ية 
/19/06 :

التاريخ
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس 
العالمة التجارية رقم  30920 :
Sawalhi
أبسم  :دمحم أمحد مخيس دمحم


يف الصنف  79 :

يف الصنف  79 :

صواحلي


العننا  :ا

Trade Mark No.: 31571
Date: 16/05/2017



مخ ا االمعرا

العالمة التجارية رقم  30920 :
عنوان التبليغ  :رام هللا خميم االمعري
يف الصنف  79 :

 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

In Class: 25
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
Trade Mark No.: 31571
In the name of: Mohammad Ahmad Khamis
In Class: 25

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚDŽŬŚĂǇĂŵůĂŵΖĂƌĞ
Trade Mark No.: 31571
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚDŽŬŚĂǇĂŵ
In
Class: 25
 ůĂŵΖĂƌĞ


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة





Ϳ ; 00
Ϳ ; 0





; 1 Ϳ

180

2017/11/7 العدد العرشون
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;

0

العام

االستخدام

ذ ات

قام
واألر

ا لوصفية

سومات
والر

العالمة

عن

ل
مبعز


Ϳ





Tra de

Ma rk

No.:

3 157 5



Trade Mark No.: 31575
In

Cla ss : 9

In Class: 9

In the na me o f: Ag ili ty
(KS C) Public

Public

Wa re ho us ing

ة
وإد ار

ا لوساطة
،واحملاسبة

 ĚĚƌĞ ƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


. تقدم
مبا
ّ
Co mpa ny

:

،للتخطيط

،ا لبضا ئع
،املخاطر
املتعلقة

وا
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^ƵƉƉůǇ ĐŚĂŝŶ ĂŶĚ ůŽŐŝƐƚŝĐƐ

ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ͕ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂƵĚŝƚŝŶŐ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ƉƵƌĐŚĂƐĞ
ŽƌĚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ
ĨůŽǁ
ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͕
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ͕ ĂƐƐĞƚ ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ
ŽƌĚĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ͕ ůŽŐŝƐƚŝĐƐ͕ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ƐƵƉƉůǇ
ĐŚĂŝŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĂƵĚŝƚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ŵŝŶŝŶŐ͖ ŽĨĨƐŚŽƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĨŽƌŽĨĨƐŚŽƌĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŽŝůĂŶĚŐĂƐƉůĂƚĨŽƌŵƐ
ĂŶĚ ĚƌŝůůŝŶŐ ƌŝŐƐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ůĂƵŶĐŚ ĂŶĚ ƌŽůůŽƵƚ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ

، خدمات سالسل التوريد واالستشارات اللوجستية: من اجل
 خدمات إدارة التدقيق والتوزيع؛ خدمات إدارة طلبيات،االدارة

الشراء والتعقب؛ خدمات إدارة األعمال واإلشراف عليها يف




 حتسني، والشراء، إدارة املخزون،جمال حتسني تدفق املخزون
 وخدمات التعامل مع الطلبيات وتسخري املوارد؛،األصول

 خدمات، اخلدمات اللوجستية،استشارات األعمال التجارية
 خدمات إدارة سالسل التوريد والتدقيق يف جمال،التخطيط

 خدمات، : حتديدا،الطاقة والتعدين؛ خدمات اإلسناد البحرية
، : حتديدا،توفري املساعدة لعمليات األعمال للمنشآت البحرية

منصات النفط والغاز وحمطات احلفر؛ خدمات إدارة األعمال

املرتبطة إبطالق وطرح املنتجات لآلخرين؛ إدارة األعمال
لألحداث الرايضية والرتفيه؛ خدمات إدارة عقود التخزين

ƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ͕ ůŽŐŝƐƚŝĐƐ͕ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ƐƵƉƉůǇ
ĐŚĂŝŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĂƵĚŝƚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ŵŝŶŝŶŐ͖ ŽĨĨƐŚŽƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
181
ŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĨŽƌŽĨĨƐŚŽƌĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŽŝůĂŶĚŐĂƐƉůĂƚĨŽƌŵƐ
ĂŶĚ ĚƌŝůůŝŶŐ ƌŝŐƐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ůĂƵŶĐŚ ĂŶĚ ƌŽůůŽƵƚ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ĞǀĞŶƚƐ͖ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚ ǁĂƌĞŚŽƵƐŝŶŐ
ĐŽŶƚƌĂĐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ƉƌŽũĞĐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĨƌĞŝŐŚƚ ƚĞŶĚĞƌƐ͖ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĞǀĞŶƚ ůŽŐŝƐƚŝĐƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŽĨ
ŐŽŽĚƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐ ĨŽƌ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĞǀĞŶƚƐ͖ ŽƌĚĞƌ
ĨƵůĨŝůůŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŐůŽďĂů ĨƌĞŝŐŚƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƚĂǆ ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƌĞůŽĐĂƚŝŽŶ
ĞǆƉĞŶƐĞƐ͖ ĞŵƉůŽǇĞĞ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƌĞůŽĐĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ
ŵŽǀĞƐŽĨŚŽŵĞƐĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͖ĐƵƐƚŽŵƐĐůĞĂƌĂŶĐĞ
ĂŶĚ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŚĞĂůƚŚ ĐůĞĂƌĂŶĐĞ ĨŽƌ
ŝŵƉŽƌƚĞĚ ŐŽŽĚƐ͖ dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ĂƌƌĂŶŐŝŶŐĨŽƌƉŝĐŬƵƉ͕ĚĞůŝǀĞƌǇ͕ƐƚŽƌĂŐĞĂŶĚ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ƉĂĐŬĂŐĞƐ͕ĨƌĞŝŐŚƚĂŶĚ
ƉĂƌĐĞůƐ ǀŝĂ ŐƌŽƵŶĚ ĂŶĚ Ăŝƌ ĐĂƌƌŝĞƌƐ͖ >ŽŐŝƐƚŝĐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ƐĂĨĞƚǇ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ͕ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĂƵĚŝƚŝŶŐ͕
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĂŶĚůĂďĞůŝŶŐ͘

 خدمات، : حتديدا،الطاقة والتعدين؛ خدمات اإلسناد البحرية

2017/11/7 العدد العرشون

، : حتديدا،توفري املساعدة لعمليات األعمال للمنشآت البحرية

منصات النفط والغاز وحمطات احلفر؛ خدمات إدارة األعمال

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، : حتديدا،تزويد املعارض واألحداث
البضائع لآلخرين للمعارض واألحداث؛ خدمات تلبية الطلبات؛
خدمات إدارة الشحن حول العامل؛ خدمات احملاسبة الضريبية

: حتديدا،ملصاريف االنتقال ؛ خدمات انتقال املوظفني والكوادر
 خدمات التخطيط والتنفيذ لعمليات االنتقال للمنازل،

والشركات؛ خدمات التخليص وجتهيز املستندات اجلمركية؛
خدمات التخليص الصحي للبضائع املستوردة؛ خدمات إدارة

، خدمات توصيل، خدمات ترتيبات االستالم، : حتديدا،النقل

 والشحن والطرود عرب، الطرود الربيدية،ختزين ونقل املستندات
النقل الربي واجلوي؛ خدمات إدارة التزويد يف جمال إدارة
، التدقيق على االستجابة للحاالت الطارئة، فحص،السالمة

 .والتقيد ووضع العالمات

In the name of: Agility Public
)ع.ك.م. أجيلييت للمخازن العمومية (ش: أبسم
Warehousing Company (KSC) Public
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐ  و را ا الة و ا، و جموو،  ياا ب، الصووبيةيا الصوون: العن ونا
ůĞĂƌŝŶŐƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ
ا الكنيت51551 ة، الصف81452 .ب.ص
<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 –  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية7711 ب. ص







; 1 271
Ϳ



العام







 خدمات إدارة سالسل التوريد والتدقيق يف جمال،التخطيط

;

0

االستخدام

ذ ات

قام
واألر



ا لوصفية

سومات
والر

العالمة

عن

ل
مبعز


Ϳ





Tra de
In

Ma rk

No.:

3 157 5

/ŶZĞ ƐƉĞ ĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞ ƌƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ŵĂŶĂŐŝŶŐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚ͕Ğ ǆƉŽƌƚĂŶĚĚĞ ůŝǀĞ ƌǇ
ŽĨŐŽŽĚƐ͕ĐƵƐƚŽŵƐĐůĞ ĂƌĂŶĐĞ ĂŶĚďƌŽŬĞ ƌĂŐĞ ͕ƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞ ŵĞ ŶƚĂŶĚĂƐƐĞ ƐƐŵĞ Ŷƚ͕ĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͕ƚƌĂĐŬŝ ŶŐ
ĂŶĚŐĞ ŶĞ ƌĂƚŝŽŶŽĨĐƵƐƚŽŵƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐŝŶĐŽŶŶĞ ĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞ 
ĨŽƌĞ ŐŽŝŶŐ͘

Trade Mark No.: 31577

In the na me o f: Ag ili ty
(KS C) Public

Public

Wa re ho us ing

ومراقبة

In Class: 36

 ĚĚƌĞ ƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




Date: 21/05/2017

:

;

0

Ϳ

ية
ا لتجار
5

:

،ا لبضا ئع
،املخاطر

وتسليم
وا لصادرات
وتقييم
ة
إد ار
،كي
اجلمر

 51311: العالمة التجارية رقم

املتعلقة

وا

د

كية
اجلمر

ية
الفكر

اإلحصاء ات

ن
للمخاز

وووورا

الكني

للملكية

و

ال

د

،ا لوارد ات
والتخلي

وإعد اد

متابعة

أجيلييت
:
أبسم
)ع.ك.م.العمومية (ش

 53 : يف الصنف

الصووووووون

.ب.ص

-

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐƚŽŵƐďƌŽŬĞƌĂŐĞ͖ĨƌĞŝŐŚƚ
ŝŶƐƵƌĂŶĐĞĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

ة
وإد ار

ا لوساطة
،واحملاسبة


. تقدم
مبا
ّ
Co mpa ny

 ĚĚƌĞ ƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞ ƐŝĚĞ >ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞ ĂƌŝŶŐ
 ƌĞ Ă͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ



30929 : قم
ر


Da te : 2 1 /0 5 /2 017






العالمة
 : يف ا لصنف

7102 /19 /70 : ا لتاريخ
،جميات احلاسوب للتخطيط
اجل
من
 بر


Cla ss : 9

الصوووووول

ا
ي

و

ا10115

كاهم
وشر

ة

:

ج موووو

الصف

سااب
ة
ا لبري

ا
العنوووووون

نووووب

ب

25112

:
ا لتبليغ
عنوان
1127 ب. ص


 1511/53/11 : التاريخ

 خدمات الوساطة اجلمركية؛ خدمات وكاالت أتمني: من اجل
 . الشحن

In the name of: Agility Public
)ع.ك.م. أجيلييت للمخازن العمومية (ش: أبسم
Warehousing Company (KSC) Public
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐ  و را ا الة و ا، و جموو،  ياا ب، الصووبيةيا الصوون: العن ونا







Trade Mark No.: 31577

العالمة التجارية رقم  51311:

In Class: 36

يف الصنف  53 :

182

العدد العرشون 2017/11/7

Date: 21/05/2017

التاريخ  1511/53/11 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐƚŽŵƐďƌŽŬĞƌĂŐĞ͖ĨƌĞŝŐŚƚ
͘ŝŶƐƵƌĂŶĐĞĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ

من اجل  :خدمات الوساطة اجلمركية؛ خدمات وكاالت أتمني
الشحن  .

In the name of: Agility Public
أبسم  :أجيلييت للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع)
Warehousing Company (KSC) Public
العن ونا  :الصووبيةيا الصوون ،ياا ب  ،و جموو ،و را ا الة و ا ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐ
ůĞĂƌŝŶŐƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ
ص.ب 81452 .الصف،ة 51551ا الكنيت
<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

Ϳ;5

 7711البرية

سومات
والر
ل
مبعز


عن

ا لوصفية

العالمة

قام
واألر

االستخدام

ذ ات

272

العام






Ϳ


0



;












العالمة

يف



ية
ا لتجار

ا لصنف

5

:

قم 30929 :
ر

ا لوارد ات،
والتخلي



Cla ss : 9



ا لتاريخ 7102 /19 /70 :
جميات احلاسوب
بر
:
اجل
من

Da te : 2 1 /0 5 /2 017


للتخطيط،

وتسليم
وا لصادرات
وتقييم
ة
إد ار
كي،
اجلمر

العالمة التجارية رقم  51313:
متابعة

وإعد اد

اإلحصاء ات

أجيلييت
:
أبسم
العمومية (ش.م.ك.ع)
:

ا
العنوووووون
ب

ج موووو

الصف

25112

:
ا لتبليغ
عنوان
ص .ب 1127


و

ة

كية
اجلمر

ا
ي

د

و

ال

10115ا

سااب
ة
ا لبري

املتعلقة

الصووووووون
وووورا

كاهم
وشر

ة
وإد ار

ا لبضا ئع،
املخاطر،

ن
للمخاز

الصوووووول

يف الصنف  51 :
نووووب

3 157 5

د

ومراقبة

ا لوساطة
واحملاسبة،

Wa re ho us ing

Trade Mark No.: 31578

Public

In the na me o f: Ag ili ty
(KS C) Public

In Class: 37

 ĚĚƌĞ ƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞ ƐŝĚĞ >ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞ ĂƌŝŶŐ
 ƌĞ Ă͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ

وا

الكني

ŵĂŶĂŐŝŶŐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚ͕Ğ ǆƉŽƌƚĂŶĚĚĞ ůŝǀĞ ƌǇ
ŽĨŐŽŽĚƐ͕ĐƵƐƚŽŵƐĐůĞ ĂƌĂŶĐĞ ĂŶĚďƌŽŬĞ ƌĂŐĞ ͕ƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞ ŵĞ ŶƚĂŶĚĂƐƐĞ ƐƐŵĞ Ŷƚ͕ĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͕ƚƌĂĐŬŝ ŶŐ
 ĂŶĚŐĞ ŶĞ ƌĂƚŝŽŶŽĨĐƵƐƚŽŵƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐŝŶĐŽŶŶĞ ĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞ
͘ĨŽƌĞ ŐŽŝŶŐ


تقدم .
مبا
ّ
Co mpa ny

ص.ب.

للملكية

͕/ŶZĞ ƐƉĞ ĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞ ƌƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ

ية
الفكر

:

-

 ĚĚƌĞ ƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

Date: 21/05/2017

التاريخ  1511/53/11 :


من اجل








No.:

Ma rk

Tra de
In





خدمات تطوير املواقع العقارية ،خدمات إنشاء ͕/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ZĞĂů ĞƐƚĂƚĞ ƐŝƚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
Ϳ

:

املنشآت وإدارة التوسع إبنشاء املنشآت؛ اخلدمات اإلنشائية،

حتديدا ، :خدمات التخطيط ،تصميم واإلنشاء حسب الطلب

ملباين ومرافق العروض واملعارض  .

0

;

ƉůĂŶƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉůĂŶƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ůĂǇŝŶŐ ŽƵƚ ĂŶĚ ĐƵƐƚŽŵ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ĨĂŝƌƐ ĂŶĚ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĂŶĚ
͘ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ

In the name of: Agility Public
أبسم  :أجيلييت للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع)
Warehousing Company (KSC) Public
العن ونا  :الصووبيةيا الصوون ،ياا ب  ،و جموو ،و را ا الة و ا ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐ
ůĞĂƌŝŶŐƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ
ص.ب 81452 .الصف،ة 51551ا الكنيت
<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7711البرية

سومات
والر
ل
مبعز


عن



ا لوصفية

العالمة

قام
واألر

االستخدام

ذ ات

273

العام

Ϳ

0



;










العالمة

يف






ية
ا لتجار

ا لصنف

:

5

قم 30929 :
ر



Cla ss : 9



ا لتاريخ 7102 /19 /70 :
جميات احلاسوب
بر
:
اجل
من



العالمة التجارية رقم  51319:
ا لوارد ات،
والتخلي
متابعة

وإعد اد

اإلحصاء ات

أجيلييت
:
أبسم
العمومية (ش.م.ك.ع)

يف الصنف  59 :
ا
العنوووووون
ب

نووووب

25112

ج موووو

الصف

:
ا لتبليغ
عنوان
ص .ب 1127


ة

ا
ي

د

و

ال

الصووووووون
وووورا

10115ا

سااب
ة
ا لبري

كاهم
وشر

التاريخ  1511/53/11 :

ة
وإد ار

ا لبضا ئع،
املخاطر،

ن
للمخاز

الصوووووول
و

كية
اجلمر

Da te : 2 1 /0 5 /2 017

Trade Mark No.: 31579



للتخطيط،

وتسليم
وا لصادرات
وتقييم
ة
إد ار
كي،
اجلمر

:

3 157 5

No.:

Ma rk

Tra de

املتعلقة

د

ومراقبة

ا لوساطة
واحملاسبة،

الكني

ŵĂŶĂŐŝŶŐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚ͕Ğ ǆƉŽƌƚĂŶĚĚĞ ůŝǀĞ ƌǇ
ŽĨŐŽŽĚƐ͕ĐƵƐƚŽŵƐĐůĞ ĂƌĂŶĐĞ ĂŶĚďƌŽŬĞ ƌĂŐĞ ͕ƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞ ŵĞ ŶƚĂŶĚĂƐƐĞ ƐƐŵĞ Ŷƚ͕ĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͕ƚƌĂĐŬŝ ŶŐ
 ĂŶĚŐĞ ŶĞ ƌĂƚŝŽŶŽĨĐƵƐƚŽŵƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐŝŶĐŽŶŶĞ ĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞ
͘ĨŽƌĞ ŐŽŝŶŐ


تقدم .
مبا
ّ
Co mpa ny

وا

ية
الفكر

͕/ŶZĞ ƐƉĞ ĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞ ƌƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ

Wa re ho us ing

Public

In the na me o f: Ag ili ty
(KS C) Public

In Class: 39

 ĚĚƌĞ ƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞ ƐŝĚĞ >ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞ ĂƌŝŶŐ
 ƌĞ Ă͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ

ص.ب.

للملكية

In

:

-

 ĚĚƌĞ ƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

Date: 21/05/2017










من اجل  :املركبات الربية ،أو اجلوية ،البحرية ،النقل ابلبوارج /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ >ĂŶĚ͕ Ăŝƌ͕ ƐĞĂ͕ ďĂƌŐĞ ĂŶĚ ƌĂŝů


Ϳ

والسكك احلديدية ،النقل ابلوسائط املستأجرة ،الوساطة،

خدمات الشحن والتوزيع للشحنات؛ ختزين ابملستودعات؛
تغليف وحتميل البضائع؛ خدمات أتجري حاوايت التخزين؛

خدمات حجوزات السفر ،حتديدا ، :خدمات إجراء احلجوزات

0

;

ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĐŚĂƌƚĞƌŝŶŐ͕ ďƌŽŬĞƌĂŐĞ͕ ĨŽƌǁĂƌĚŝŶŐ ĂŶĚ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ĨƌĞŝŐŚƚ͖ ǁĂƌĞŚŽƵƐĞ

ƐƚŽƌĂŐĞ͖ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ĂŶĚ ůŽĂĚŝŶŐ ŽĨ ŐŽŽĚƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ
͕ƐƚŽƌĂŐĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͖ƚƌĂǀĞůďŽŽŬŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĨŽƌ

ďŽŽŬŝŶŐ

ĂŶĚ

ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ

ŵĂŬŝŶŐ



In Class: 39

يف الصنف  59 :

Date: 21/05/2017

التاريخ  1511/53/11 :

العدد العرشون 2017/11/7
183
من اجل  :املركبات الربية ،أو اجلوية ،البحرية ،النقل ابلبوارج /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ >ĂŶĚ͕ Ăŝƌ͕ ƐĞĂ͕ ďĂƌŐĞ ĂŶĚ ƌĂŝů
والسكك احلديدية ،النقل ابلوسائط املستأجرة ،الوساطة،

خدمات الشحن والتوزيع للشحنات؛ ختزين ابملستودعات؛
تغليف وحتميل البضائع؛ خدمات أتجري حاوايت التخزين؛

خدمات حجوزات السفر ،حتديدا ، :خدمات إجراء احلجوزات

واحلجز اخلاص بوسائط النقل؛ نقل ،خدمات ختزين وتسليم
الشحنات ،النفاايت ،بضائع الرفع الثقيل ،الكيماوايت

املتخصصة ،منصات احلفر ،القيم املالية ،املواد احلساسة من
الناحية التجارية يف مركبات وحافظات متخصصة ،والسامة،

ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĐŚĂƌƚĞƌŝŶŐ͕ ďƌŽŬĞƌĂŐĞ͕ ĨŽƌǁĂƌĚŝŶŐ ĂŶĚ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ĨƌĞŝŐŚƚ͖ ǁĂƌĞŚŽƵƐĞ
ƐƚŽƌĂŐĞ͖ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ĂŶĚ ůŽĂĚŝŶŐ ŽĨ ŐŽŽĚƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ
͕ƐƚŽƌĂŐĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͖ƚƌĂǀĞůďŽŽŬŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ

ĨŽƌ

ďŽŽŬŝŶŐ

ĂŶĚ

ƐƚŽƌĂŐĞ

ĂŶĚ

ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ

͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ

ŵĂŬŝŶŐ

͖ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ

͕ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ĨƌĞŝŐŚƚ͕ ǁĂƐƚĞ͕ ŚĞĂǀǇͲůŝĨƚ ŐŽŽĚƐ
͕ǀĂůƵĂďůĞƐ

͕ƌŝŐƐ

Ěƌŝůů

͕ĐŚĞŵŝĐĂůƐ

ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ

ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ
͕ǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ
͕ƐĞŶƐŝƚŝǀĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƐ ƚŽǆŝĐ͕ ĞĐŽͲƚŽǆŝĐ͕ĐŽƌƌŽƐŝǀĞ

͕ƉĞĐŝĂůŝǌĞĚǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ
ƚŽǆŝĐ͕ĞĐŽͲƚŽǆŝĐ͕ĐŽƌƌŽƐŝǀĞ͕ŝƌƌŝƚĂŶ
ƚ͕ŝŶĨůĂŵŵĂď
͕ůĞ
͕ŝƌƌŝƚĂŶƚ
͕ŝŶĨůĂŵŵĂďůĞ
͕ƌĂĚŝŽĂĐƚŝǀĞ
͕ŐĞŶĞƚŝĐ
ƌĂĚŝŽĂĐƚŝǀĞ
͕ŐĞŶĞ ƚŝĐ͕ďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚŽƚŚĞ ƌƵŶƐƚ
͕ĂďůĞ
ĚĂŶŐĞ ƌŽƵƐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇĚ
ĂŵĂŐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂ
ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƵŶƐƚĂďůĞ͕ ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ
͘ĂŶĚ ůƐ

تؤدي للتآكل،
واملوادمناليت
الناحيةوا البيئية
الناحية
لسامة، ،والسامة
منصصة،
والسامة متخ
وحافظات

البيئية  ،واملواد اليت تؤدي لل تآكل ،واملهيجة ،والقابلة
والبيولوجية واملواد
واملهيجة ،والقابلة لالشتعال ،واملشعة ،اجليين،

شتعال ،واملشعة ،اجليين ،والبيولوجية واملواد األخرى
لال
ذري امل
والعروض واملعارض ŚĂŶĚůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ ĨĂŝƌƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ
للمعارض  ، ،وا لعروض
ابملوقع للمعارض
الشحنابملوقع
التعاملمعمعا لشحن
التعامل
ملعارض التجارية؛ اخلدمات االستشارية للنقل،
͕ƐŚŽǁƐ͖ ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ
التغليف ،حتميل
وختزين،
وا التجارية؛ اخلدمات االستشارية للنقل،
فاايت،
وختزين ،التغليف ،حتميل وتفريغ الشحنات ،الن
ƐƚŽƌĂŐĞ͕ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͕ ůŽĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ƵŶůŽĂĚŝŶŐ ŽĨ
منصاتالكيماوايت
صصة ،الثقيل،
املتخ الرفع
ماوايتبضائع
النفاايت،
وتفريغ
الشحنات ،الكي
الرفع الثقيل،
بضائع
ĨƌĞŝŐŚƚ͕ ǁĂƐƚĞ͕ ŚĞĂǀǇͲůŝĨƚ ŐŽŽĚƐ͕ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ
احلفر ،القيم املالية ،املواد احلساسة من الناحية التجارية
من
احلساسة
املواد
املالية،
القيم
احلفر،
منصات
املتخصصة،
ĐŚĞŵŝĐĂůƐ͕ Ěƌŝůů ƌŝŐƐ͕ ǀĂůƵĂďůĞƐ͕ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ
مركبات وحافظات متخصصة ،والسامة ،والسامة من
يف
متخصصة ،والسامةƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ ĂŶĚ ،
وحافظات
كبات
واملواد مر
التجارية يف
لتآكل ،واملهيجة،
تؤدي ل
اليت
الناحيةالبيئية ،
الناحية
والقابلة لالشتعال ،واملشعة ،اجليين ،والبيولوجية واملواد
تؤدي للتآكلĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͕ ƚŽǆŝĐ͕ ĞĐŽͲƚŽǆŝĐ͕ ĐŽƌƌŽƐŝǀĞ͕ ŝƌƌŝƚĂŶƚ͕ ،
والسامة من الناحية البيئية  ،واملواد اليت
األخرى ذرياملستقرة ،واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة  .
͕ŝŶĨůĂŵŵĂďůĞ
͕ƌĂĚŝŽĂĐƚŝǀĞ
͕ŐĞŶĞƚŝĐ
ďŝŽůŽŐŝĐĂů
ĂŶĚ
In the name of: Agility Public War
Comواملواد
والبيولوجية
مخازنواملشعة ،اجليين،
لالشتعال،
واملهيجة ،والقابلة
ehousing
pany
(KSC
أبسم  :أجيلييت لل
) PublicĚĂŶŐĞƌŽƵƐ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇ
ŽƚŚĞƌ
͕ƵŶƐƚĂďůĞ
األخرى(غشري.م.ك.ع)
املستقرة ،واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة  .
العمومية
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂ
͘ĚĂŵĂŐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
 ͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞĂƌŝŶŐ
العنوووووونا  :الصوووووول و الصووووووون د وا
ƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯ
ϭϭϱ
In the name of: Agility Public
ش.بم..ك.ع)
أبسم  :أجيلييت للمخازن العمومية ( .

ابلبيئة؛ خدمات
املضرة
واملواد
واخلطرية
األخرى غري
خدمات
ابلبيئة؛
املضرة
املستقرة،واملواد
ستقرة ،واخلطرية

ب

ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇĚĂŵĂŐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ŽŶͲƐŝƚĞĐĂƌŐŽ

نووووب جموووو و يا د ال وووورا ص

Warehousing
Company (KSC) Public
 25112الصف ة 10115ا الكني
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الفكرية
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐ
جموو -،و را ا الة و ا
لملكية  ،و
كاهموون،ل ياا ب
وشرالص
ساابوبيةيا
التبليغ  ::الصو
عنوان العن ونا


البرية
1127
ůĞĂƌŝŶŐƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ
 81452الصف،ة 51551ا الكنيت
ص .بص.ب.
 
<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب








البرية
7711


ͿͿ 9
;; 3
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العالمة التجارية رقم  51335:







يف الصنف  5 :

التاريخ  1511/53/11 :

Trade Mark No.: 31580
In Class: 3
Date: 21/05/2017

من اجل  :مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
يف غسل وكي املالبس؛ مستحضرات تنظيف وصقل وجلي

وكشط؛ صابون غري طبية؛ عطور و زيوت عطرية؛ مستحضرات

͕ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͖ ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ƐĐŽƵƌŝŶŐĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ
ƐŽĂƉƐ͖ ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ





Trade Mark No.: 31580

 51335: العالمة التجارية رقم

184

2017/11/7 العدد العرشون

In Class: 3

 5 : يف الصنف

Date: 21/05/2017

 1511/53/11 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ  مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل: من اجل
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͖ ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕
ƐĐŽƵƌŝŶŐĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ
ƐŽĂƉƐ͖ ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ŚĂŝƌ ůŽƚŝŽŶƐ͖ ŶŽŶͲ
ŵĞĚŝĐĂƚĞĚĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

In the name of: LC WAIKIKI
MAGAZACILIK HIZMETLERI
TICARET ANONIM SIRKETI
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌ
ĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬ
dƵƌŬĞǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

يف غسل وكي املالبس؛ مستحضرات تنظيف وصقل وجلي

وكشط؛ صابون غري طبية؛ عطور و زيوت عطرية؛ مستحضرات

جتميل غري طبية؛ غسول (لوشن) للشعر غري طيب؛ منظفات
 أسنان غري طبية

 ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتلريى تيجاريت: أبسم
انونيم شريكييت

69:وووا وون،اي، ج،وووا جنلةجوو،لي،ل، ايف و يم ه: العن ونا

، ت كي/  اسطنةنل- يال،ج،ب

131. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 31581

/ŶZĞ ƐƉĞ ĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞ ƌƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ŵĂŶĂŐŝŶŐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚ͕Ğ ǆƉŽƌƚĂŶĚĚĞ ůŝǀĞ ƌǇ
ŽĨŐŽŽĚƐ͕ĐƵƐƚŽŵƐĐůĞ ĂƌĂŶĐĞ ĂŶĚďƌŽŬĞ ƌĂŐĞ ͕ƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞ ŵĞ ŶƚĂŶĚĂƐƐĞ ƐƐŵĞ Ŷƚ͕ĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͕ƚƌĂĐŬŝ ŶŐ
ĂŶĚŐĞ ŶĞ ƌĂƚŝŽŶŽĨĐƵƐƚŽŵƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐŝŶĐŽŶŶĞ ĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞ 
ĨŽƌĞ ŐŽŝŶŐ͘
In the na me o f: Ag ili ty
(KS C) Public

In Class: 42

Public

Wa re ho us ing

ومراقبة

 ĚĚƌĞ ƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

Date: 21/05/2017

:





املتعلقة

وا

د

5

:









العالمة

ا لصنف

يف

7102 /19 /70 : ا لتاريخ
جميات احلاسوب
بر
:
اجل
من

وتسليم
وا لصادرات
وتقييم
ة
إد ار
،كي
اجلمر

كية
اجلمر

اإلحصاء ات

ن
للمخاز

الصووووووون

.ب.ص

ية
الفكر

ية
ا لتجار

 51331: العالمة التجارية رقم

،للتخطيط

،ا لبضا ئع
،املخاطر


. تقدم
مبا
ّ
Co mpa ny

-



ة
وإد ار

ا لوساطة
،واحملاسبة

 ĚĚƌĞ ƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞ ƐŝĚĞ >ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞ ĂƌŝŶŐ
 ƌĞ Ă͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ



ذ ات

وووورا

الكني

للملكية

و

ال

د

،ا لوارد ات
والتخلي

وإعد اد

متابعة

أجيلييت
:
أبسم
)ع.ك.م.العمومية (ش

 71 : يف الصنف

الصوووووول

ا
ي

و

ا10115

كاهم
وشر

ة

:

ج موووو

الصف

سااب
ة
ا لبري

ا
العنوووووون

نووووب

ب

25112

:
ا لتبليغ
عنوان
1127 ب. ص


 1511/53/11 : التاريخ


/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŽŵƉƵƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƵƐĞ ŽĨ ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ŽŶͲůŝŶĞ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ĂŶĚ ŽŶͲůŝŶĞ ĐƵƐƚŽŵĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚ͕ ĞǆƉŽƌƚ͕ ĐƵƐƚŽŵƐ ĐůĞĂƌĂŶĐĞ͕ ƐŚŝƉŵĞŶƚ͕
ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ŐŽŽĚƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƵƐĞ ŽĨ ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ŽŶͲůŝŶĞ ƐƵƉƉůǇ ĐŚĂŝŶ͕
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ ĂŶĚ ĨƌĞŝŐŚƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƵƐĞ ŽĨ ŶŽŶͲ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ŽŶůŝŶĞ
ƚƌĂĐŬŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ŽĨ ůĂŶĚ͕ Ăŝƌ͕ ƐĞĂ͕ ďĂƌŐĞ ĂŶĚ
ƌĂŝůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨůĞĞƚƐ͘
;

0

Ϳ



 توفري استخدام برجميات، : حتديدا، خدمات احلاسوب: من اجل


احلاسوب غري القابلة للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت

،وإرسال التقارير ودعم الزابئن عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد

 احلالة وتسليم البضائع؛، الشحن، التخليص اجلمركي،والتصدير

 توفري استخدام برجميات احلاسوب، : حتديدا،خدمات احلاسوب
 إدارة،غري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت
 توفري، : حتديدا،املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب

استخدام برجميات احلاسوب غري القابلة للتحميل لتتبع املعلومات

، البحرية، أو اجلوي،عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير حول الربية
 .أساطيل النقل عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

In the name of: Agility Public
)ع.ك.م. أجيلييت للمخازن العمومية (ش: أبسم
Warehousing Company (KSC) Public
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐ  و را ا الة و ا، و جموو،  ياا ب، الصووبيةيا الصوون: العن ونا
ůĞĂƌŝŶŐƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ
ا الكنيت51551 ة، الصف81452 .ب.ص
<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب.  ص-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ





 البرية7711



ƐƵƉƉŽƌƚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚ͕ĞǆƉŽƌƚ͕ĐƵƐƚŽŵƐĐůĞĂƌĂŶĐĞ͕

 ƐŚŝƉŵĞŶƚ͕ƐƚĂƚƵƐĂŶĚĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŐŽŽĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕

ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŽŶͲůŝŶĞƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ͕ŝŶǀĞŶƚŽƌǇĂŶĚĨƌĞŝŐŚƚ
185
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌ
ŽŶůŝŶĞƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽĨůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ƐĞĂ͕ďĂƌŐĞĂŶĚ
276
ƌĂŝůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨůĞĞƚƐ͘

;2Ϳ

املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير ودعم الزابئن
 عرب اإلنرت
 التخلي، والتصدير،نت خبصوص االسترياد

احلالة وتسليم البضائع؛ خدمات
،العرشونالشحن
،اجلمركي
2017/11/7
العدد
 توفري استخدام برجميات احلاسوب، : حتديدا،احلاسوب
،ذري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت

،إدارة املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب
 توفري استخدام برجميات احلاسوب ذري القابلة، :حتديدا




للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير


 أساطيل النقل،البح رية
،اجلوي
العالمة الرب
حول
Trade Mark No.: 31582
30997
 : رية أورقم،ية
التجا
 .وعرب السكك احلديدية
عربالبوارج
In Class: 9
5 : الصنف
يف
In the 21/05/2017
name of: Agility Public Warehousing Company
للمخازن
أجيلييت
:
أبسم
Date:
 7102/19/70 : التاريخ
(KSC) Public
.ك.م.ش:( اجل
العمومية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ͕
 وإدارة ومراقبة،برجمياتع)احلاسوب للتخطيط
من
ŵĂŶĂŐŝŶŐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚ͕ĞǆƉŽƌƚĂŶĚĚĞůŝǀĞƌǇ
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞĂƌŝŶŐ
وتسليموووووون د وا
الصوووووول و الصو
: العنوووووونا
 الوساطة،البضائع
والصادرات
،الواردات
ŽĨŐŽŽĚƐ͕ĐƵƐƚŽŵƐĐůĞĂƌĂŶĐĞĂŶĚďƌŽŬĞƌĂŐĞ͕ƌŝƐŬ
Trade
Mark No.: 31582

30997

:
رقم
ية
ر
التجا
ƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
.ب.العالمة نووووب جموووو و يا د ال وووورا ص
ب
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͕ƚƌĂĐŬŝŶŐ
،واحملاسبة
،املخاطر
 إدارة وتقييم،والتخلي اجلمركي
In
Class: 9

5
:
الصنف
ĂŶĚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨĐƵƐƚŽŵƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞ
ا الكني10115  الصف ة25112 يف

.
تقد
مبا
املتعلقة
اجلمركية
اإلحصاءات
متابعة
م

ّ
ĨŽƌĞŐŽŝŶŐ͘
Date:
21/05/2017
 وشر
7102
/19: /وإعداد
70
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
- كاهم للملكية الفكرية
سااب
التبليغ: التاريخ
عنوان


In the name of: Agility Public Warehousing Company
Public

(KSC)

ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞĂƌŝŶŐ


.ب. ب نووووب جموووو و يا د ال وووورا ص




;8Ϳ

;2Ϳ



ا الكني10115  الصف ة25112


-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية1127 ب. ص
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)ع.ك.م.العمومية (ش

 الصوووووول و الصووووووون د وا: العنوووووونا

 ƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

البرية للمخازن
أجيلييت
: أبسم
1127 ب. ص














;9Ϳ

Trade Mark No.: 31583

 38583: العالمة التجارية رقم

In Class: 35


Date: 21/05/2017

 35 : يف الصنف


 1582/55/18 : التاريخ


/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
 ^ƵƉƉůǇ
 سالسل: خدمات
: اجل
من
Trade
Mark ŽĨ͗
No.:
31582ĐŚĂŝŶ ĂŶĚ ůŽŐŝƐƚŝĐƐ ،التوريد واالستشارات اللوجستية30997
التجارية رقم
العالمة
ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ͕ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂƵĚŝƚŝŶŐ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
خدمات إدارة التدقيق والتوزيع؛ خدمات إدارة طلبيات
،يفاالدارة
In Class: 9
5 : الصنف
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖

ƉƵƌĐŚĂƐĞ

ŽƌĚĞƌ

Date:
21/05/2017
خدمات/19
والتعقب؛
الشر
/70 : اء
التاريخ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂŶĚ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƵƐŝŶĞƐƐ  إدارة األعمال واإلشراف عليها يف7102
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ  حتسني، والشراء، إدارة املخزون،جمال حتسني تدفق املخزون
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ
ĨůŽǁ
ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͕
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ
 وخدمات التعامل مع الطلبيات وتسخري املوارد؛،األصول
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ͕ ĂƐƐĞƚ ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ
ŽƌĚĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖  خدمات، اخلدمات اللوجستية،استشارات األعمال التجارية
ƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ͕ ůŽŐŝƐƚŝĐƐ͕ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ƐƵƉƉůǇ  خدمات إدارة سالسل التوريد والتدقيق يف جمال،التخطيط
TradeŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Mark No.:ĂŶĚ
31583
 30993 : العالمة التجارية رقم
ĐŚĂŝŶ
ĂƵĚŝƚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
 خدمات، : حتديدا،الطاقة والتعدين؛ خدمات اإلسناد البحرية
ĞŶĞƌŐǇ
ĂŶĚ
ŵŝŶŝŶŐ͖
ŽĨĨƐŚŽƌĞ
ƐƵƉƉŽƌƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
In Class: 35
 39 : يف الصنف
ŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ، : حتديدا،توفري املساعدة لعمليات األعمال للمنشآت البحرية
Date: 21/05/2017
 7102/19/70 : التاريخ
ĨŽƌŽĨĨƐŚŽƌĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŽŝůĂŶĚŐĂƐƉůĂƚĨŽƌŵƐ
منصات النفط والغاز وحمطات احلفر؛ خدمات إدارة األعمال
ĂŶĚ
ĚƌŝůůŝŶŐ ƌŝŐƐ͖^ƵƉƉůǇĐŚĂŝŶĂŶĚůŽŐŝƐƚŝĐƐĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
 خدمات سالسل التوريد واالستشارات: من اجل
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂƵĚŝƚŝŶŐĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƌĞůĂƚŝŶŐ
ƚŽ ƚŚĞ ůĂƵŶĐŚ ĂŶĚ ƌŽůůŽƵƚ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ املرتبطة إبطالق وطرح املنتجات لآلخرين؛ إدارة األعمال
 خدمات إدارة التدقيق والتوزيع؛، االدارة،اللوجستية
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƵƌĐŚĂƐĞŽƌĚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐ
ŽƚŚĞƌƐ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ


ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ
ĨůŽǁ
͕ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ
األصول ،وخدمات التعامل مع الطلبيات وتسخري املوارد؛
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ͕ ĂƐƐĞƚ ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ
استشارات األعمال التجارية ،اخلدمات اللوجستية ،خدمات ͖ŽƌĚĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
العدد العرشون 2017/11/7
186
التخطيط ،خدمات إدارة سالسل التوريد والتدقيق يف جمال ƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ͕ ůŽŐŝƐƚŝĐƐ͕ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ƐƵƉƉůǇ
ĐŚĂŝŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĂƵĚŝƚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
الطاقة والتعدين؛ خدمات اإلسناد البحرية ،حتديدا ، :خدمات
͕ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ŵŝŶŝŶŐ͖ ŽĨĨƐŚŽƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
278
توفري املساعدة لعمليات األعمال للمنشآت البحرية ،حتديداŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ، :
ĨŽƌŽĨĨƐŚŽƌĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŽŝůĂŶĚŐĂƐƉůĂƚĨŽƌŵƐ
منصات النفط والغاز وحمطات احلفر؛ خدمات إدارة األعمال
ĂŶĚ ĚƌŝůůŝŶŐ ƌŝŐƐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
املرتبطة إبطالق وطرح املنتجات لآلخرين؛ إدارة األعمال ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ůĂƵŶĐŚ ĂŶĚ ƌŽůůŽƵƚ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ
لألحداث الرايضية والرتفيه؛ خدمات إدارة عقود التخزين ŽƚŚĞƌƐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ĞǀĞŶƚƐ͖ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚ ǁĂƌĞŚŽƵƐŝŶŐ
ĐŽŶƚƌĂĐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͖ƐĞƌǀŝĐĞƐ
واحلفظ يف خمازن؛ إدارة مشاريع عطاءات الشحن؛ خدمات ƉƌŽũĞĐƚ
تزويد املعارض واألحداث ،حتديدا ، :خدمات تنظيم نقل ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĨƌĞŝŐŚƚ ƚĞŶĚĞƌƐ͖ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĞǀĞŶƚ ůŽŐŝƐƚŝĐƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŽĨ
البضائع لآلخرين للمعارض واألحداث؛ خدمات تلبية الطلبات؛
ƐĞŶƐŝ
ĂƚĞƌŝĂ
ŐŽŽĚƐ
ĨŽƌƚŝǀĞŵ
ŽƚŚĞƌƐ
ĨŽƌ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ
ĂŶĚǀĞŚŝĐů
͖ĞǀĞŶƚƐ
ŽƌĚĞƌ
ůƐŝŶƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ
ĞƐĂŶ
͕ĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ
ƚŽǆŝĐ͕ĞĐŽͲƚŽǆŝĐ͕ĐŽƌƌŽƐŝǀĞ͕ŝƌƌŝƚĂŶ
العامل؛ من الناحية
حولوالسامة
لسامة،
صصة ،وا
خدمات احملاسبة الضريبية ͕ŵŵĂďůĞ
وحافظات
الشحن
متخ إدارة
خدمات
ĨƵůĨŝůůŵĞŶƚ
͖ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŐůŽďĂů
ĨƌĞŝŐŚƚƚ͕ŝŶĨůĂ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƌĂĚŝŽĂĐƚŝǀĞ
͕ŐĞŶĞ ƚŝĐ͕ďŝ
͕ŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚŽƚŚĞ ƌƵŶƐƚĂďůĞ
والقابلة
ملهيجة،
البيئية  ،واملواد اليت تؤدي لل تآكل ،وا
ĚĂŶŐĞ ƌŽƵƐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇĚ
ĂŵĂŐ
͘ŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƚĂǆ ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ƌĞůŽĐĂƚŝŽŶ
والكوادر ،حتديدا:
املوظفني
انتقال
خدمات
ملصاريف االنتقال ؛
األخرى
واملواد
ولوجية
لالشتعال ،واملشعة ،اجليين ،والبي
ĞǆƉĞŶƐĞƐ͖ ĞŵƉůŽǇĞĞ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƌĞůŽĐĂƚŝŽŶ
خدمات
ابلبيئة؛
واملواد واملضرة
اخلطرية
ذري امل،ستقرة ،و
التنفيذ لعمليات االنتقال للمنازل
التخطيط
خدمات
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ
التعامل مع ا لشحن ابملوقع للمعارض  ،وا لعروض
خدمات
والشركات؛
املستندات اجلمركية؛ ŵŽǀĞƐŽĨŚŽŵĞƐĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͖ĐƵƐƚŽŵƐĐůĞĂƌĂŶĐĞ
وجتهيز للنقل،
التخليصستشارية
خلدمات اال
واملعارض التجارية؛ ا
ĂŶĚ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŚĞĂůƚŚ ĐůĞĂƌĂŶĐĞ ĨŽƌ
غليف ،حتميل وتفريغ الشحنات ،النفاايت،
وختزين ،الت
خدمات التخليص الصحي للبضائع املستوردة؛ خدمات إدارة
املتخصصة ،منصات

بضائع الرفع الثقيل ،الكي
ماوايترتيبات االستالم ،خدمات توصيلŝŵƉŽƌƚĞĚ ŐŽŽĚƐ͖ dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ،
خدمات ت
النقل ،حتديدا، :
حلساسة من الناحية التجارية
احلفر ،القيم املالية ،املواد ا
ŶĂŵĞůǇ͕ĂƌƌĂŶŐŝŶŐĨŽƌƉŝĐŬƵƉ͕ĚĞůŝǀĞƌǇ͕ƐƚŽƌĂŐĞĂŶĚ
والسامة من
لسامة،
صصة ،وا
افظات متخ
كبات وح
والشحن والطرود عرب
يدية،
الطرود الرب
املستندات،
ونقل
يف مرختزين
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ƉĂĐŬĂŐĞƐ͕ĨƌĞŝŐŚƚĂŶĚ
الناحية البيئية  ،واملواد اليت تؤدي للتآكل ،واملهيجة،
واملواديف جمال إدارة ƉĂƌĐĞůƐ ǀŝĂ ŐƌŽƵŶĚ ĂŶĚ Ăŝƌ ĐĂƌƌŝĞƌƐ͖ >ŽŐŝƐƚŝĐƐ
التزويد
إدارة
واجلوي؛
النقل الربي
ولوجية
خدمات والبي
ملشعة ،اجليين،
والقابلة لالشتعال ،وا
͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ƐĂĨĞƚǇ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

.
ابلبيئة
املضرة
واملواد
فحص،واخلطرية
السالمة،ستقرة،
األخرى ذريامل
التدقيق على االستجابة للحاالت الطارئة،
In the name of: Agility Public War
ehousing Company
͕ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ
ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ
͕ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĂƵĚŝƚŝŶŐ
أبسم  :أجيلييت للمخازن
(KSC) Pub
lic
العالمات .
والتقيد ووضع
͘ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĂŶĚůĂďĞůŝŶŐ
العمومية (ش.م.ك.ع)
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚ

ŽŵƐůĞĂƌŝŶŐ
للمخازن الصووووووون
الصوووووول و
العنوووووو:نا :
InƌĞĂ
the ͕WŽ
name
of:Ϯϱϰϭ
Agility
Žǆ
وا.م.ك.ع)
العموميةد(ش
أجيلييت
أبسم
ϴ^ĂPublic
ĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
ب نووووب جموووو و يا د ال وووورا ص.ب.
Warehousing Company (KSC) Public
 25112الصف ة 10115ا الكني
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐ
واوو،ال راا الة و ا
الفكوروك
ياا ب ،م
الصوون،
وبيةيا
العن ونا :
ية
لملكية
كاهم ل
الصووشر
عنوان التبليغ  :سااب
;
5
Ϳ

ůĞĂƌŝŶŐƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ
 .1127البرية
 81452الصف،ة 51551ا الكنيت
ص .ب ص.ب
<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
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العالمة التجارية رقم  30991 :
يف الصنف  09 :





التاريخ  7102/19/70 :
من اجل  :اجللود و اجللود املقلدة ،جلود احليواانت و
اجللود املدبوذة؛ حقائب السفر و حقائب احلمل؛

املظالت و الشماسي؛ عصي املشي؛ السياط و أطقم

Trade Mark No.: 31584
In Class: 18
Date: 21/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞĂƚŚĞƌĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͖ĂŶŝŵĂů
ƐŬŝŶƐĂŶĚŚŝĚĞƐ͖ůƵŐŐĂŐĞĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐďĂŐƐ͖ƵŵďƌĞůůĂƐĂŶĚ
͖ƉĂƌĂƐŽůƐ͖ǁĂůŬŝŶŐƐƚŝĐŬƐ͖ǁŚŝƉƐ͕ŚĂƌŶĞƐƐĂŶĚƐĂĚĚůĞƌǇ
ĐŽůůĂƌƐ͕ůĞĂƐŚĞƐĂŶĚĐůŽƚŚŝŶŐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ

عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد ،والتصدير ،التخلي

اجلمركي ،الشحن ،احلالة وتسليم البضائع؛ خدمات

العالمة التجارية رقم  30991 :

توفري استخدام برجميات احلاسوب
العرشونحتديدا، :
احلاسوب،
2017/11/7
العدد

09
:
الصنف
يف
ذري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت،

ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŽŶͲůŝŶĞƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ͕ŝŶǀĞŶƚŽƌǇĂŶĚĨƌĞŝŐŚƚ
͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
Trade
Mark No.: 31584
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌ
187
ŽŶůŝŶĞƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽĨůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ƐĞĂ͕ďĂƌŐĞĂŶĚ
In
Class: 18
͘ƌĂŝůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨůĞĞƚƐ

Date: 21/05/2017

 7102
املخزون/19/
إدارةيخ 70 :
التار
لآلخرين؛ خدمات احلاسوب،
والشحن
القابلةو /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞĂƚŚĞƌĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͖ĂŶŝŵĂů
احلاسوب ذري
اجللودبرجميات
استخدام
اجل: ،توفري
حتديدا:
احليواانت
املقلدة ،جلود
اجللود و
من
رسال التقارير
نت وإ
حقائبعرب اإلن
املعلومات
للتحميل لتتبع
احلمل؛
حقائب
السفررت و
املدبوذة؛
اجللود

حول الربية ،أو اجلوي ،البحرية ،أساطيل النقل
أطقم
املظالت و الشماسي؛ عصي املشي؛ السياط و
عربالبوارج وعرب السكك احلديدية .
احليواانت و السروج؛ أطواق و رسن و مالبس

أبسم  :أجيلييت
للحيواانت 
العمومية (ش.م.ك.ع)

للمخازن

ƐŬŝŶƐĂŶĚŚŝĚĞƐ͖ůƵŐŐĂŐĞĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐďĂŐƐ͖ƵŵďƌĞůůĂƐĂŶĚ
͖ƉĂƌĂƐŽůƐ͖ǁĂůŬŝŶŐƐƚŝĐŬƐ͖ǁŚŝƉƐ͕ŚĂƌŶĞƐƐĂŶĚƐĂĚĚůĞƌǇ
ĐŽůůĂƌƐ͕ůĞĂƐŚĞƐĂŶĚĐůŽƚŚŝŶŐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ

In the name of: Agility Public Warehousing Company
(KSC) Public

In
the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞĂƌŝŶŐ
HIZMETLERI
TICARET ANONIM SIRKETI
ƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ

العنووووووناال  :سي
أبسم :
وايكيكيووووووون د وا
الصوووووول و الص
وووورا ص.ب.
اجيليكجموووو و يا د ال
ماجابز نووووب
هيزميتلريى
10115ا الكني
الصف
25112
شريةكييت
انونيم
تيجاريت

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
العننا  :ا فرير م ج ل س ا جنل ي
ص .ب  1127البرية
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
ج د سوووووو ا نوووووون 26:ب جسووووووو ح -

تري
/
نل
اس،ن

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.
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العالمة التجارية رقم  30999 :
يف الصنف  36 :





التاريخ  7102/19/70 :

العالمة التجارية رقم  30997 :

Trade Mark No.: 31585
In Class: 36
Date: 21/05/2017

Trade Mark No.: 31582
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐƚŽŵƐďƌŽŬĞƌĂŐĞ͖ĨƌĞŝŐŚƚŝŶƐƵƌĂŶĐĞ
In
Class: 9
͘ĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ

من اجل  :خدمات الوساطة اجلمركية؛ خدمات وكاالت
يف الصنف  5 :

أتمني الشحن .
Date: 21/05/2017
التاريخ  7102/19/70 :
In the name of: Agility Public Warehousing Company
أبسم  :أجيلييت للمخازن
(KSC) Public
العمومية (ش.م.ك.ع)
العنوووووونا  :الصوووووول و الصووووووون د وا
ب نووووب جموووو و يا د ال وووورا ص.ب.

 25112الصف ة 10115ا الكني

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



ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞĂƌŝŶŐ
ƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







In Class: 25
ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĐŽŵƉƵƚĞƌ
يف الصنف  79 :
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŽŶͲůŝŶĞƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ͕ŝŶǀĞŶƚŽƌǇĂŶĚĨƌĞŝŐŚƚ

خدمات
البضائع؛
وتسليم
احلالة
الشحن،
اجلمر
 7102/19
كي/70 :،
التاريخ
Date: 21/05/2017
͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
احلاسوب ،حتديدا ، :توفري استخدام برجميات احلاسوب  ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
ولباس القدم وأذطية الرأس 
العرشوناملالبس
من اجل :
2017/11/7
العدد
188ŽŶůŝŶĞƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽĨůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ƐĞĂ͕ďĂƌŐĞĂŶĚ
نت،
رت
اإلن
عرب
التزويد
لسالسل
للتحميل
القابلة
ذري

͘ƌĂŝůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨůĞĞƚƐ
 WAIKIKI MAGAZACILIK
In the name of: LC
أبسم  :ال سي وايكيكي
إدارة املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب،
; 9SIRKETI
HIZMETLERI TICARET ANONIM
Ϳ
هيزميتلريى
ماجازاجيليك
281
حتديدا ، :توفري استخدام برجميات احلاسوب ذري القابلة
تيجاريت انونيم شريكييت
للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
العننا  :ا فرير م ج ل س ا جنل ي
حول الربية ،أو اجلوي ،البحرية ،أساطيل النقل
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
ج د سوووووو ا نوووووون 26:ب جسووووووو ح -
عربالبوارج وعرب السكك احلديدية .

ية تري
نلر /
اس،ن
 30996
رقم  :
التجا
العالمة
أبسم  :أجيلييت للمخازن
بيت ساحور ص097.
:
التبليغ
عنوان
يف
.79ع)
الصنفش.:م.ك
العمومية (
 التاريخ  7102/19/70 :

Trade Mark No.: 31586
In the name of: Agility Public Warehousing Company
:
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class:
25
)(KSC
Public


 العنوووووونا  :الصوووووول و الصووووووون د وا

وأذطيةب.الرأس
القدم
من باجل :
وووورا ص.
ولباسد ال
املالبس و يا
نووووب جموووو



Date: 21/05/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞĂƌŝŶŐ

ƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ



In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
الكني
سي10115ا
الصف ة
وايكيكي
 25112ال
أبسم :

HIZMETLERI
TICARET
هيزميتلريىللملكية الفكرية ANONIM SIRKETI -
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عنوان التبليغ
ماجازاجيليك  :سااب وشركاهم
البرية
ص .ب
كييت
 1127شري
تيجاريت انونيم

;
07
Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
 العننا  :ا فرير م ج ل س ا جنل ي

ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ
ج د سوووووو ا نوووووون 26:ب جسووووووو ح -






اس،ن نل  /تري



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


التبليغ  :بيت ساحور ص097.
عنوان
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العالمة التجارية رقم  30992 :

يف الصنف  32 :
التاريخ  7102/19/70 :

من اجل



:

Ϳ ; 07

Trade Mark No.: 31587
In Class: 37
Date: 21/05/2017



خدمات تطوير املواقع العقارية ،خدمات

التوسع إبنشاء املنشآت؛
وإدارة
 30997
املنشآترقم  :
إنشاء التجارية
العالمة
اإلنشائية ،حتديدا ، :خدمات التخطيط،
اخلدمات
يف الصنف  5 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞĂůĞƐƚĂƚĞƐŝƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉůĂŶƚ

ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚƉůĂŶƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞǆƉĂŶƐŝŽŶ

Trade
Mark No.: 31582
͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ůĂǇŝŶŐŽƵƚĂŶĚĐƵƐƚŽŵĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨĨĂŝƌƐĂŶĚ
In Class: 9
͘ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ

الطلب ملباين ومرافق العروض
/19حسب
واإلنشاء
 7102
تصميم/70 :
التاريخ
واملعارض  .

In the name of: Agility Public Warehousing Company
أبسم  :أجيلييت للمخازن


(KSC) Public
التجا.رمية.ك.
العمومية (ش
Trade Mark No.: 31587
رقمع) 30992 :
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐůĞĂƌŝŶŐ
العنوووووونا  :الصوووووول و الصووووووون د وا
In
Class: 37
يف الصنف  32 :
ƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
.
ب
.
ص
وووورا
ال
د
ا
ي
و
ب نووووب جموووو
Date: 21/05/2017
التاريخ  7102/19/70 :
 25112الصف ة 10115ا الكني
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞĂůĞƐƚĂƚĞƐŝƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉůĂŶƚ
من اجل  :خدمات تطوير املواقع العقارية ،خدمات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚƉůĂŶƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞǆƉĂŶƐŝŽŶ
إنشاء املنشآت وإدارة التوسع إبنشاء املنشآت؛
͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ص .ب  1127البرية

ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ůĂǇŝŶŐŽƵƚĂŶĚĐƵƐƚŽŵĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨĨĂŝƌƐĂŶĚ
اخلدمات اإلنشائية ،حتديدا ، :خدمات التخطيط،

͘ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
تصميم واإلنشاء حسب الطلب ملباين ومرافق العروض

واملعارض  .



Date: 21/05/2017
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Trade Mark No.: 31588

العالمة التجارية رقم  88533:

يف الصنف  83 :

In Class: 39





Date: 21/05/2017
التاريخ  1582/55/18 :
Trade Mark No.: 31582

30997
املر رقم
التجارية
العالمة
كبات :الربية ،أو اجلوية ،البحرية ،النقل ابلبوارج /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ >ĂŶĚ͕ Ăŝƌ͕ ƐĞĂ͕ ďĂƌŐĞ ĂŶĚ ƌĂŝů
من اجل :
͕In Class:ĐŚĂƌƚĞƌŝŶŐ
9
يف الصنف  5 :
͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
احلديدية ،النقل ابلوسائط املستأجرة ،الوساطةďƌŽŬĞƌĂŐĞ͕ ĨŽƌǁĂƌĚŝŶŐ ĂŶĚ ،
والسكك
Date: 21/05/2017
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ĨƌĞŝŐŚƚ͖ ǁĂƌĞŚŽƵƐĞ
التاريخ  7102/19/70 :
خدمات الشحن والتوزيع للشحنات؛ ختزين ابملستودعات؛
تغليف وحتميل البضائع؛ خدمات أتجري حاوايت التخزين؛

خدمات حجوزات السفر ،حتديدا ، :خدمات إجراء احلجوزات

واحلجز اخلاص بوسائط النقل؛ نقل ،خدمات ختزين وتسليم
الشحنات ،النفاايت ،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 ،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

الناحية التجارية يف مركبات وحافظات متخصصة ،والسامة،
والسامة من الناحية البيئية  ،واملواد اليت تؤدي للتآكل،

واملهيجة ،والقابلة لالشتعال ،واملشعة ،اجليين ،والبيولوجية واملواد

األخرى غرياملستقرة ،واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة  .

ƐƚŽƌĂŐĞ͖ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ĂŶĚ ůŽĂĚŝŶŐ ŽĨ ŐŽŽĚƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ
͕ƐƚŽƌĂŐĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͖ƚƌĂǀĞůďŽŽŬŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ

ĨŽƌ

ďŽŽŬŝŶŐ

ĂŶĚ

ƐƚŽƌĂŐĞ

ĂŶĚ

ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ

͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ

ŵĂŬŝŶŐ

͖ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ

͕ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ĨƌĞŝŐŚƚ͕ ǁĂƐƚĞ͕ ŚĞĂǀǇͲůŝĨƚ ŐŽŽĚƐ
͕ǀĂůƵĂďůĞƐ

͕ƌŝŐƐ

Ěƌŝůů

͕ĐŚĞŵŝĐĂůƐ

ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ

ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ
͕ǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͕ ƚŽǆŝĐ͕ ĞĐŽͲƚŽǆŝĐ͕ĐŽƌƌŽƐŝǀĞ
͕ŐĞŶĞƚŝĐ

͕ƌĂĚŝŽĂĐƚŝǀĞ

͕ŝŶĨůĂŵŵĂďůĞ

͕ŝƌƌŝƚĂŶƚ

ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƵŶƐƚĂďůĞ͕ ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ ĂŶĚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇĚĂŵĂŐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ŽŶͲƐŝƚĞĐĂƌŐŽ
ŚĂŶĚůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ ĨĂŝƌƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ
͕ƐŚŽǁƐ͖ ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ
ƐƚŽƌĂŐĞ͕ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͕ ůŽĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ƵŶůŽĂĚŝŶŐ ŽĨ
ĨƌĞŝŐŚƚ͕ ǁĂƐƚĞ͕ ŚĞĂǀǇͲůŝĨƚ ŐŽŽĚƐ͕ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ
ĐŚĞŵŝĐĂůƐ͕ Ěƌŝůů ƌŝŐƐ͕ ǀĂůƵĂďůĞƐ͕ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ
ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ ĂŶĚ
͕ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͕ ƚŽǆŝĐ͕ ĞĐŽͲƚŽǆŝĐ͕ ĐŽƌƌŽƐŝǀĞ͕ ŝƌƌŝƚĂŶƚ
ŝŶĨůĂŵŵĂďůĞ͕ ƌĂĚŝŽĂĐƚŝǀĞ͕ ŐĞŶĞƚŝĐ͕ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌ ƵŶƐƚĂďůĞ͕ ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇ
͘ĚĂŵĂŐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ

In the name of: Agility Public
أبسم  :أجيلييت للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع)
Warehousing Company (KSC) Public
العن ونا  :الصووبيةيا الصوون ،ياا ب ،مووك واوو،ال راا الة و ا ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐ
ůĞĂƌŝŶŐƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ
ص.ب 81452 .الصف،ة 51551ا الكنيت
<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7721البرية
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Trade Mark No.: 31589
Trade
Mark
In
Class:
35 No.: 31589

In Class:
35
Date:
21/05/2017
21/05/2017
/ŶDate:
ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗

 88533: العالمة التجارية رقم
 88533:رقم85رية:التجا
العالمة
الصنف
يف

85
:
الصنف
 1582/55/18 : يفالتاريخ

1582خدمات
/55/18: اجل
: منريخ
التا
الدعاية  و االعالن؛ ادارة االعمال؛ توجيه
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ŽĨĨŝĐĞ  خدمات الدعاية و االعالن؛ ادارة االعمال؛ توجيه: من اجل
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
االعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات جتميع لصاحل الغري

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖

ďƵƐŝŶĞƐƐ

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚďƵƐŝŶĞƐƐ
ŽĨ͗
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖
ƚŚĞ
ďƌŝŶŐŝŶŐ
ƚŽŐĞƚŚĞƌ͕
ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ
ŽĨ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ŽĨĨŝĐĞ
ŽƚŚĞƌƐ͕
ŽĨ
Ă
ǀĂƌŝĞƚǇ
ŽĨ
ŐŽŽĚƐ͕
ŶĂŵĞůǇ͕
ďůĞĂĐŚŝŶŐ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͕
ŽƚŚĞƌƐ͕ ŽĨ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ŐŽŽĚƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ďůĞĂĐŚŝŶŐ
ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ ƐĐŽƵƌŝŶŐ ĂŶĚ ĂďƌĂƐŝǀĞ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͕
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ƐŽĂƉƐ͕ ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕
ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ ƐĐŽƵƌŝŶŐ ĂŶĚ ĂďƌĂƐŝǀĞ
ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ ŶŽŶͲ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ƐŽĂƉƐ͕ ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕
ŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ŚĂŝƌ ůŽƚŝŽŶƐ͖ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͕
ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ ŶŽŶͲ
ůĞĂƚŚĞƌ ĂŶĚ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ͕ ĂŶŝŵĂů ƐŬŝŶƐ ĂŶĚ
ŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ŚĂŝƌ ůŽƚŝŽŶƐ͖ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͕
ŚŝĚĞƐ͕ ůƵŐŐĂŐĞ ĂŶĚ ĐĂƌƌǇŝŶŐ ďĂŐƐ͕ ƵŵďƌĞůůĂƐ ĂŶĚ
ůĞĂƚŚĞƌ ĂŶĚ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ͕ ĂŶŝŵĂů ƐŬŝŶƐ ĂŶĚ
ƉĂƌĂƐŽůƐ͕ ǁĂůŬŝŶŐ ƐƚŝĐŬƐ͕ ǁŚŝƉƐ͕ ŚĂƌŶĞƐƐ ĂŶĚ
ŚŝĚĞƐ͕ ůƵŐŐĂŐĞ
ĐĂƌƌǇŝŶŐ
ďĂŐƐ͕ ƵŵďƌĞůůĂƐ
ĂŶĚ
ƐĂĚĚůĞƌǇ͕
ĐŽůůĂƌƐ͕ĂŶĚ
ůĞĂƐŚĞƐ
ĂŶĚ ĐůŽƚŚŝŶŐ
ĨŽƌ ĂŶŝŵĂůƐ͕
ƉĂƌĂƐŽůƐ͕
ǁĂůŬŝŶŐ
ƐƚŝĐŬƐ͕
ǁŚŝƉƐ͕
ŚĂƌŶĞƐƐ
ĂŶĚ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŚĞĂĚŐĞĂƌ͕ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ
ƐĂĚĚůĞƌǇ͕ ĐŽůůĂƌƐ͕
ůĞĂƐŚĞƐ
ĂŶĚ ĐůŽƚŚŝŶŐ
ĨŽƌ ĂŶŝŵĂůƐ͕
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ƚŚĞƌĞŽĨͿ͕
ĞŶĂďůŝŶŐ
ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ƚŽ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͕
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕
ŚĞĂĚŐĞĂƌ͕
;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚĞ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇ ǀŝĞǁ ĂŶĚ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ƚŚŽƐĞ ŐŽŽĚƐ͖ ƐƵĐŚ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƚŚĞƌĞŽĨͿ͕ ĞŶĂďůŝŶŐ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ ƚŽ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŵĂǇďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐ͕ǁŚŽůĞƐĂůĞ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇ
ǀŝĞǁǀĞŶĚŝŶŐ
ĂŶĚ ƉƵƌĐŚĂƐĞ
ƚŚŽƐĞ ŵĂŝů
ŐŽŽĚƐ͖ŽƌĚĞƌ
ƐƵĐŚ
ŽƵƚůĞƚƐ͕
ƚŚƌŽƵŐŚ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ƐĞƌǀŝĐĞƐŵĂǇďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐ͕ǁŚŽůĞƐĂůĞ
ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ
Žƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĞĚŝĂ͕ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕
ƐŝƚĞƐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
Žƌ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƐŚŽƉƉŝŶŐ
ŽƵƚůĞƚƐ͕ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁĞď
ǀĞŶĚŝŶŐ
ŵĂŝů
ŽƌĚĞƌ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ

ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ Žƌ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĞĚŝĂ͕ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁĞď ƐŝƚĞƐ Žƌ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƐŚŽƉƉŝŶŐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ

لصاحل الغري
خدمات جتميع
املكتيب؛
النشاط
االعمال؛ تفعيل
تبييض
مستحضرات
واملعىن هبا
البضائع
واسعة من
لتشكيلة
تبييض
مستحضور
البضائع
األقمشة واسعة
لتشكيلة
بس
ات املال
كي
واملعىن يفهبا غسل
تستعمل
ومواد منأخرى

طبية
صابون غري
وجلي ويفكشط و
أخرىوصقل
وموادتنظيف
ومستحضرات
املالبس
غسل وكي
تستعمل
األقمشة
طبيةو
صابونغريغريطبية
ات وجتميل
مستحضر
تنظيفعطرية
ومستحضرواتزيوت
و عطور
كشط
وصقلو وجلي و

طبية وو
للشعرريةغريو طيب و
)لوشن
وغسول
غري طبية
أسنانغري
منظفاتجتميل
مستحضرات
يوت عط
عطور( و ز
املدبوغة وو
جلود واحليواانت
املقلدة و
اجللودغري طبية
منظفات وأسنان
غري طيب
اجللودللشعر
)اجللود (ولوشن
غسول

وعصي
الشماسي
حقائبو السفر
املدبوغة و
املظالتوواجللود
احلمل واحليواانت
حقائبو جلود
اجللود واملقلدة
اجللود
رسن
و
أطواق
و
السروج
و
احليواانت
أطقم
و
السياط
و
املشي
حقائب السفر و حقائب احلمل و املظالت و الشماسي وعصي

أس
وأغطيةو الر
احليواانت وولباس
أطقمو املالبس
للحيواانت
و
رسن
القدم أطواق
السروج و
مالبسالسياط و
املشي و
(ابستثناء نقلها) وذلك لتمكني الزابئن من املعاينة بشكل مريح
و مالبس للحيواانت و املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
وشراء تلك البضائع مثل هذه اخلدمات قد تقدم من خالل
(ابستثناء نقلها) وذلك لتمكني الزابئن من املعاينة بشكل مريح
متاجر البيع ابلتجزئة أو أسواق البيع ابجلملة أو من خالل آالت
وشراء تلك البضائع مثل هذه اخلدمات قد تقدم من خالل
البيع أو كتالوجات الطلب عرب الربيد املباشر أو بواسطة
متاجر البيع ابلتجزئة أو أسواق البيع ابجلملة أو من خالل آالت
األوساط اإللكرتونية على سبيل املثال من خالل املواقع
البيع أو كتالوجات الطلب عرب الربيد املباشر أو بواسطة
 اإللكرتونية أو برامج التسوق التلفزيونية
األوساط اإللكرتونية على سبيل املثال من خالل املواقع

 اإللكرتونية أو برامج التسوق التلفزيونية

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀƌĞŶDĂŚĂůůĞƐŝ͕'ƵůďĂŚĂƌĂĚĚĞƐŝ͕EŽ͗ϵϲ
ĂŐĐŝůĂƌͲ/ƐƚĂŶďƵůͬdƵƌŬĞǇ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






 ال سي وايكيكي: أبسم
هيزميتلريى

ماجازاجيليك

تيجاريت انونيم شريكييت

ا،ليسىا ونلةهو،ه، ايف ين م: العننا

- وسووووووووي ا، ب69: يسوووووووىا مووووووون،و
، ت كي/ اسطنةنل

831. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ









العدد العرشون 2017/11/7

Ϳ;2
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Trade Mark No.: 31590

العالمة التجارية رقم  88535:

In Class: 42

يف الصنف  71 :

التاريخ  1582/55/18 :

Date: 21/05/2017





͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
Trade Mark No.: 31582
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŽŶͲůŝŶĞƚƌĂĐŬŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
In Class: 9
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚŽŶͲůŝŶĞĐƵƐƚŽŵĞƌƐƵƉƉŽƌƚƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
Date: 21/05/2017
͕ƚŚĞŝŵƉŽƌƚ͕ĞǆƉŽƌƚ͕ĐƵƐƚŽŵƐĐůĞĂƌĂŶĐĞ͕ƐŚŝƉŵĞŶƚ

من اجل  :خدمات احلاسوب ،حتديدا ، :توفري استخدام برجميات
العالمة التجارية رقم  30997 :
احلاسوب غري القابلة للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت
يف الصنف  5 :
وإرسال التقارير ودعم الزابئن عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد،
التاريخ  7102/19/70 :
والتصدير ،التخليص اجلمركي ،الشحن ،احلالة وتسليم البضائع؛

͕ƐƚĂƚƵƐĂŶĚĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŐŽŽĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŽŶͲůŝŶĞƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ
͖ŝŶǀĞŶƚŽƌǇĂŶĚĨƌĞŝŐŚƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌŽƚŚĞƌƐ
ͲĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŽŶůŝŶĞ
ƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽĨůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ƐĞĂ͕ďĂƌŐĞĂŶĚ
͘ƌĂŝůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨůĞĞƚƐ

خدمات احلاسوب ،حتديدا ، :توفري استخدام برجميات احلاسوب
غري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت ،إدارة

املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب ،حتديدا ، :توفري

استخدام برجميات احلاسوب غري القابلة للتحميل لتتبع املعلومات

عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير حول الربية ،أو اجلوي ،البحرية،
أساطيل النقل عربالبوارج وعرب السكك احلديدية .

In the name of: Agility Public
أجيلييت للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع)
أبسم :

Warehousing Company (KSC) Public
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵůĂŝďŝǇĂͲĞƐŝĚĞ>ĂŶĚƵƐƚŽŵƐ
العن ونا  :الصووبيةيا الصوون ،ياا ب ،مووك واوو،ال راا الة و ا Ϳ ; 06
ůĞĂƌŝŶŐƌĞĂ͕WŽŽǆϮϱϰϭϴ^ĂĨĂƚ
ص.ب 81452 .الصف،ة 51551ا الكنيت
<ƵǁĂŝƚϭϯϭϭϱ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب



 7721البرية




Ϳ ; 06
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العالمة التجارية رقم  30957 :

يف الصنف :











يف الصنف  11 :
التاريخ  7102/19/70 :
 11

عالمة التجارية رقم 30957 :





Trade Mark No.: 31592


In Class: 44
Date: 21/05/2017
Class: 44

Trade Mark No.: 31592

n
Date: 21/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sŝƐĂŐĞƚƐƐĞƌǀŝĐĞƐďĞĂƵƚǇƐĂůŽŶƐ͕ŚĂŝƌ

 7102
صالوانت التجميل وصالوانت تسريح
/19اجل :
تاريخ  /70 :من
͗ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
sŝƐĂŐĞƚƐƐĞƌǀŝĐĞƐďĞĂƵƚǇƐĂůŽŶƐ͕ŚĂŝƌ
ن اجل  :صالوانت التجميل وصالوانت تسريح

ĚƌĞƐƐŝŶŐƐĂůŽŶƐ
ƌĞƐƐŝŶŐƐĂůŽŶƐ
خرباء التجميل 
خرباءخدمات
شعرو خدماتالشعرو
التجميل
n the name
of:
SAMAH
MOHAMAD
RASHED
In the
name
of: SAMAH
MOHAMAD FADAL
FADAL RASHED
راشدفضل راشد
فضل دمحم
دمحم  :مساح
سم  :مساح أبسم
AL KHATIB
خلطيب
AL KHATIB
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
معووووو
ال
عوووو
اخلطيبوووو
 :الخل
العنوووونا
مسووووووووووووو د الر ووووووووووووو ط ت
مق يووووووووووووو
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

In Class: 44
Date: 21/05/2017

يف الصنف  11 :
التاريخ  7102/19/70 :

192
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sŝƐĂŐĞƚƐƐĞƌǀŝĐĞƐďĞĂƵƚǇƐĂůŽŶƐ͕ŚĂŝƌ

العدد العرشون 2017/11/7

من اجل  :صالوانت التجميل وصالوانت تسريح
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐĂůŽŶƐ
الشعرو خدمات خرباء التجميل 
In the name of: SAMAH MOHAMAD FADAL RASHED
أبسم  :مساح دمحم فضل راشد
AL KHATIB
اخلطيب
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
العنوووونا  :الخل وووو عوووو ال معووووو
مق يووووووووووووو مسووووووووووووو د الر ووووووووووووو ط ت
3522655525

عنوان التبليغ  :اخلليل شارع اجلامعة مقابل مسجد
الرابط ت 1955629272












>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/
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Trade Mark No.: 31593
In Class: 16



العالمة التجارية رقم  30953 :
 يف الصنف  06 :




Trade Mark
No.: 31593
Date: 23/05/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
In Class:
16
Ϳ ; 02

30953
رقم  :
العالمة التجارية
 7102
/19/73
التاريخ :

يف الصنف  :من06اجل  :نتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
Date: 23/05/2017
التاريخ  7102/19/73 :
In the name of: ESET ARAB FACTORIES COMPANY
أبسم  :شركة مصانع الشرق

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
مجيع  .االنواع ويشمل
من اجل  :نتجات الورق من
FOR SANITARY
NAPKINS
العربيه للفوط الصحيه م  .خ
͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
 31593
Trade Mark No.:
 30953
الورقيةية رقم  :
املناديل التجامر
العالمة
وورق التواليت 
والشاش الورقي
In Class: 16
يف الصنف  06 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƉ͘Ž͘ďŽǆ͗Ϯϳϵ
In the name
of: ESET ARAB FACTORIES COMPANY
يلال  -المن،قوووووووووو
مصانع  :نوووووووو
أبسم  :شركة العنوووووووونا
الشرق
Date:SANITARY
23/05/2017 NAPKINS
التاريخ  7102/19/73 :
FOR
الصون د الشور  -عو الحسو
الورق .خ .
الصحيه م
للفوط
العربيه
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
252من مجيع االنواع ويشمل
من اجل :
نتجاتص ب
͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
التواليت
وورق
والشاش :الورقي
ماملناديل الورقية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƉ͘Ž͘ďŽǆ͗Ϯϳϵ
الصناعيهالشرقيه
املنطقة
انبلس -
عنوان التبليغ
In
the
name
of:
ESET
ARAB
FACTORIES
COMPANY
ق
الشر
مصانع
كة
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƉ͘Ž͘ďŽǆ͗Ϯϳϵ
725ووووووووو
المن،قو
يلال- -
شارعنوووووووو
شرا: -
العنوووووووون
صب
احلسبه

FOR SANITARY
NAPKINS
العربيه للفوط  الصحيه م  .خ .
الصون د الشور  -عو الحسو
م

 ص ب 252
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƉ͘Ž͘ďŽǆ͗Ϯϳϵ
العنوووووووونا   :نوووووووو يلال  -المن،قوووووووووو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲƉ͘Ž͘ďŽǆ͗Ϯϳϵ
الصناعيه الشرقيه
عنوان

املنطقة الحسو
انبلس  --عو
التبليغ :الشور
الصون د
͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ





شارعص ب
 -252ص ب 725
احلسبه -
عنوان التبليغ  :انبلس  -املنطقة الصناعيه الشرقيه


 شارع احلسبه  -ص ب 725

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƉ͘Ž͘ďŽǆ͗Ϯϳϵ

; 09288
Ϳ


















العالمة التجارية رقم  30951 :

;; 09
ͿͿ 09

يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/19/73 :

خدمات الدعاية واالعالن يف جمال بيع املواد
من اجل :


الغيائية 
أبسم  :الشركة الثالثية لصناعة
الزاوية االملانية






العنووووووونا  :الخل ووووووو ،ووووووو
3562202020

Trade Mark No.: 31594
In Class: 35
Date: 23/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĨŽŽĚŵĂƌŬƚŝŶŐ

In the name of: Al sharika Al tholathia Lsenaat Al zawia
Al almania
عووووووووو

ĚĚƌĞƐƐ͗ůŬŚĂůŝůͲzĂƚƚĂ


عنوان التبليغ  :اخلليل يطا رقعة 1969939393


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůŬŚĂůŝůͲzĂƚƚĂ




Al almania
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĨŽŽĚŵĂƌŬƚŝŶŐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ůŬŚĂůŝůͲzĂƚƚĂ

املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية االملانية
الزاوية
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن يف جمال بيع املواد
االستخدام العام
الوصفية
والرسومات
ذات عووووووووو
واألرقام،ووووووو
الخل ووووووو
العنووووووونا :
الغيائية 
العرشونالعالمة
مبعزل عن
3562202020
2017/11/7
العدد
193
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Al sharika
Al tholathia Lsenaat Al1969939393
zawia
لصناعة
أبسم
:ůŬŚĂůŝůͲzĂƚƚĂ
الثالثيةيطا رقعة
كة اخلليل
الشر:
عنوان :التبليغ

Al almania
الزاوية االملانية


ĚĚƌĞƐƐ͗ůŬŚĂůŝůͲzĂƚƚĂ

اليعطي عووووووووو
العالمة ،ووووووو
هيهالخل ووووووو
تسجيلنا :
ان العنووووووو
اصحاهبا حق
3562202020
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
Ϳ ; 05
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůŬŚĂůŝůͲzĂƚƚĂ
عنوان التبليغ  :اخلليل يطا رقعة 1969939393
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام


مبعزل عن العالمة

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
العالمة الرتا للمواد
عن شركة
مبعزل :
أبسم
االنشائية والبناء
العننا  :الخل خلو من


عنوان التبليغ  :اخلليل خلة مناع



In the name of: ultra for building materials

Ϳ ; 05
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 ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶĚŽƌĂƐƚ

Ϳ ; 05



العالمة التجارية رقم  30959 :

يف الصنف  7 :
التاريخ  :
 7102/19/73



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝƌŽŶŽǆŝĚĞĂŶĚƉŝŐŵĞŶƚƐ

Ϳ ; 71
In the name of: ultra for building materials

In the name of: ultra for building materials

Trade Mark No.: 31595
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶĚŽƌĂƐƚ
InClass: 2
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶĚŽƌĂƐƚ
 Date:
23/05/2017







 7102/19/73
التاريخ  :

من اجل  :اصباغ لالرضيات وذريها يف جمال البناء 

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŝƌŽŶŽǆŝĚĞĂŶĚƉŝŐŵĞŶƚƐ
 Mark No.:
Trade
31595
; 71290
Ϳ

In Class: 2

Date: 23/05/2017






العالمة التجارية رقم  30952 :


In the name of:
Riffee company
for food services
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬ

In the name of: Riffee company for food services
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵͲĂŶĂďƚĂͲƐĞŬŬĂƐƚϬϱϵϮϳϬϯϱϱϱ

ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵͲĂŶĂďƚĂͲƐĞŬŬĂƐƚϬϱϵϮϳϬϯϱϱϱ

 :طوووونلكر -دن توووو -عوووو

3522530555
3522530555

السكه

طولكرم -عنبتا -شارع

طولكرم -عنبتا -شارع السكه


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌŵͲĂŶĂďƚĂͲƐĞŬŬĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌŵͲĂŶĂďƚĂͲƐĞŬŬĂ
ƐƚϬϱϵϮϳϬϯϱϱϱ

ƐƚϬϱϵϮϳϬϯϱϱϱ






العالمة التجارية رقم  30952 :






Trade
 Mark No.: 31597
In
 Class: 32
 Date: 24/05/2017





يف الصنف  37 :

Trade Mark No.: 31597

In Class: 32
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬ
Date: 24/05/2017

العنوووونا  :طوووونلكر -دن توووو -عوووو

السك
السك

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝƌŽŶŽǆŝĚĞĂŶĚƉŝŐŵĞŶƚƐ
In Class: 32
Date: 24/05/2017
Trade
Mark No.: 31597

الغيائيه
مشروبللمواد
شركة ريف
أبسم :
طاقه 
اجل :
من
أبسم  :شركة ريف للمواد الغيائيه
عنوان التبليغ :
عنوان التبليغ :
1957213999

1957213999

Ϳ ; 71



يف الصنف 37 :
مشروب طاقه 
من اجل :
التاريخ  7102 /19/71 :

العنوووونا



ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶĚŽƌĂƐƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶĚŽƌĂƐƚ

من اجل  :اصباغ لالرضيات وذريها يف جمال البناء 
العالمة التجارية رقم  30959 :
يف الصنف  7 :






Trade Mark No.: 31595

In Class: 2
Date: 23/05/2017

العننا  :الخل خلو من

يف الصنف  37 :
 7102
71ر/ية/19
التاريخ
30952
رقم  :
العالمة :التجا





وذريها يف جمال البناء 
من اجل  :اصباغ لالرضيات
أبسم  :شركة الرتا للمواد

الصنف :
يف
التبليغ  7:اخلليل خلة مناع
عنوان


 7102/19/73
التاريخ :





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶĚŽƌĂƐƚ



والبناءكة الرتا للمواد
االنشائية شر
أبسم :

العننا  :الخل خلو من

االنشائية
والبناء اخلليل خلة مناع
التبليغ :
عنوان
العالمة التجارية رقم  30959 :



Ϳ ; 70
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العالمة التجارية رقم  30959 :
يف الصنف  10 :

Trade Mark No.: 31598
In Class: 41





 7102
71ر/ية/19
التاريخ
 30959
رقم  :
العالمة :التجا


10
:
الصنف
يف
من اجل  :خدمات التعليم؛ التدريب؛الرتفيه؛األنشطة



 7102 /19/71
التاريخ :

التجارية رقم  30959 :
العالمة .
الرايضية والثقافية
من اجل  :خدمات التعليم؛ التدريب؛الرتفيه؛األنشطة

10
:
الصنف
ايضية يف
والثقافية .
الر
ميداي سولوشنس
سوشال
أبسم :

ميداي 7102/19/71
التاريخ :
أبسم :
سولوشنسالدي ووو -
سوشال ص.ب 11522
العنوونا :
ووو
الدي
11522
ب
.
ص
:
ا
ن
العنوو
من اجل  :خدمات التعليم؛ التدريب؛الرتفيه؛األنشطة
،ر
،ر
الرايضية والثقافية .
هللا -
رام هللا
 رام- 7797
ب 7797
ص ب
التبليغ  ::ص
عنوان التبليغ
عنوان
فلسطني أبسم  :سوشال ميداي سولوشنس
فلسطني
العنوونا  :ص.ب  11522الدي ووو -

هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
  :ان تسجيل ،ر

Date:
Trade24/05/2017
Mark No.: 31598
In
Class:
͖41 ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date:
24/05/2017
͘ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ


Trade Mark No.: 31598
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
͘ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

Class:
In the In
name
of:41Social Media Solutions
In the Date:
name24/05/2017
of: Social Media Solutions

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϱϵϮŽŚĂͲYĂƚĂƌ

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϱϵϮŽŚĂͲYĂƚĂƌ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
͘ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::


In the name of: Social Media Solutions
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϱϵϮŽŚĂͲYĂƚĂƌ

والعبارات
الكلمات
املطلقهيهابستخدام
حق
اليعطي
احلمايةتسجيل
 :ان
هللا -
اصحاهبارام
- 7797
العالمةص ب
عنوان التبليغ :
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
فلسطنيابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق
مبعزل عن العالم

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
مبعزل عن 
العالم

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

مبعزل عن العالم





العالمة التجارية رقم  30955 :

التاريخ  7102/19/71 :

من اجل  :مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى


تستعمل يف ذسيل وكي املالبس ,مستحضرات تنظيف
وصقل وجلي وكشط ,صابون ,عطور وزيوت عطرية,












; 77292
Ϳ

Ϳ ; 77

يف الصنف  3 :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 77












Trade Mark No.: 31599
In Class: 3
Date: 24/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

مستحضرات جتميل ,ذسول ( لوشن) للشعر ,منظفات

أسنان 
أبسم  :شركة مناء التجارية
ذ.م.م.







In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.

العنووووونا  :صووووونديق يريووووود 11220

المن مو  -ال حرير

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϴϴϯDĂŶĂŵĂͲĂŚƌĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







أسنان
أبسم

ذ.م.م.


:

كة
شر

مناء

In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.

التجارية

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϴϴϯDĂŶĂŵĂͲĂŚƌĂŝŶ

 :صووووونديق يريووووود 11220

العنووووونا

 -ال حرير

المن مو

العدد العرشون 2017/11/7

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




:

195

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



293







Ϳ ; 73




انرية 
Trade
Markof:
No.:
31600 Al'emda' Lelsayarat Mosahmeh
للسيارات 
االمضاء30611
كةرية رقم  :
التجا
In
the name
Sharket
العالمة :شر
أبسم
Khsosye
In Class: 12
خصوصية 
الصنف 07 :
يفمسامهة
انرية 
Date: 25/05/2017
 7102
/19
العننا/:79
التاريخ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƐŚĂƌĞΖ,ĂƐĂŶƐĂůĂŵĞŚďĞůƋŽƵƌďŵŶ
سوحمو
سر
ع
ا
In the name of: Sharket Al'emda' Lelsayarat Mosahmeh
أبسم  :شركة االمضاء للسيارات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞďŽĚŝĞƐ͕ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐ
سيارات  ،سيارات
اطارات
سيارات
اجل :
ďƵƌĂǇĂŬŚĂůĨDĂƚĂŵ<ŚŽǌĂŵĂ
خلف م،عا
اين  ،يو
هياكل مريز
لقرب مر
من ب
Khsosye
مسامهة خصوصية
͕ƚǇƌĞƐ͕ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕DŽƚŽƌďƵƐĞƐ͕DŽƚŽƌŚŽŵĞƐ
امو  ،بيوت متنقلة ذات حمركات  ،دراجات
حافالت
 ،خز
DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ
سر سوحمو ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƐŚĂƌĞΖ,ĂƐĂŶƐĂůĂŵĞŚďĞůƋŽƵƌďŵŶ
ع
العننا  :ا
انرية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :رام هللا شارع ركب عمارة النتشة ط
ďƵƌĂǇĂŬŚĂůĨDĂƚĂŵ<ŚŽǌĂŵĂ
م،عا
خلف
يو
اين
مريز
مر
لقرب
ب
In the name of: Sharket Al'emda' Lelsayarat Mosahmeh
للسيارات
جوالشركة االمضاء
أبسم :
1959617171
6
Khsosye
خزامو
مسامهة خصوصية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :رام هللا شارع ركب عمارة النتشة ط
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƐŚĂƌĞΖ,ĂƐĂŶƐĂůĂŵĞŚďĞůƋŽƵƌďŵŶ
سر سوحمو
ع
العننا  :ا

1959617171
 6جوال
ďƵƌĂǇĂŬŚĂůĨDĂƚĂŵ<ŚŽǌĂŵĂ
 ب لقرب مر مريز اين يو خلف م،عا

 خزامو


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :رام هللا شارع ركب عمارة النتشة ط


 6جوال 1959617171
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العالمة التجارية رقم 30611 :


يف الصنف 07 :
التاريخ 7102 /19 /79 :

Trade Mark No.: 31600



In Class: 12
Date: 25/05/2017



من اجل  :هياكل سيارات  ،اطارات سيارات  ،سيارات
كات  ،دراجات
 ،حافالت  ،بيوت متنقلة ذات حمر

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞďŽĚŝĞƐ͕ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐ
͕ƚǇƌĞƐ͕ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕DŽƚŽƌďƵƐĞƐ͕DŽƚŽƌŚŽŵĞƐ
DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ















العالمة التجارية رقم  30610 :
يف الصنف  01 :





التاريخ  7102/19/79 :
العالمة التجارية رقم  30610 :
من اجل  :عبوة بالستيكية لشرب احلليب وهلاية وحلمة
يف الصنف  01 :
شرب 
التاريخ  7102/19/79 :

بالستيكيةدمحم ابو
اجل  :حريب سليم
أبسم :
لشرب احلليب وهلاية وحلمة
من
عبوةية رقم 30610 :
العالمة التجار
ذليون
شرب 
الصنف  01 :
يف
العنووونا  :الخل وووو الحووو ييي ب نووووب
دمحم ابو
سليم
أبسم
7102
حريب/19
التاريخ /79 ::
لني ت االعقر
ذليون
اجل  :عبوة بالستيكية لشرب احلليب وهلاية وحلمة
من
عنوان التبليغ  :اخلليل احلاووز جبانب حلوايت
العنووونا  :الخل وووو الحووو ييي ب نووووب
شرب 
االشقر
االعقر
ت
لني
أبسم  :حريب سليم دمحم ابو

ذليون التبليغ  :اخلليل احلاووز جبانب حلوايت
عنوان
االشقر
 العنووونا  :الخل وووو الحووو ييي ب نووووب



Trade Mark No.: 31601
In Class: 10
Date: 28/05/2017
Trade Mark No.: 31601
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In Class: 10 ŵŝůŬƉůĂƐƚŝĐďŽƚƚĞůĂŶĚďŽƚƚĞůŶŝƉƉĞůĂŶĚ
ĨĂĐŝĨŝĞƌ
Date: 28/05/2017
In the name of: harbi s m abu ghalyon
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŵŝůŬƉůĂƐƚŝĐďŽƚƚĞůĂŶĚďŽƚƚĞůŶŝƉƉĞůĂŶĚ
Trade Mark No.:
31601
ĨĂĐŝĨŝĞƌ
In Class: 10
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬĂůŝůĂůŚĂǁŽŽǌ
In the 28/05/2017
name of: harbi s m abu ghalyon
Date:
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵŝůŬƉůĂƐƚŝĐďŽƚƚĞůĂŶĚďŽƚƚĞůŶŝƉƉĞůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬĂůŝůĂůŚĂǁŽŽǌ
ĨĂĐŝĨŝĞƌ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬĂůŝůĂůŚĂǁŽŽǌ


In the name of: harbi s m abu ghalyon
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬĂůŝůĂůŚĂǁŽŽǌ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬĂůŝůĂůŚĂǁŽŽǌ




2017/11/7
العدد العرشون

; 7 Ϳ295
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Ϳ ; 7

العالمة التجارية رقم  30617 :

In Class: 32

يف الصنف  37 :

التاريخ  7102/19/79 :


الغازية 
واملشروابت
من اجل :
 30617
العصائرية رقم  :
العالمة التجار






 37
الصنف :
يف
 37
الصنف :
للصناعة
ذليون
ابو
كة
أبسميف :شر
التاريخ  7102 /19 /79 :
واملشروابت الغازية
من اجل
العصائر7102/19
التاريخ /79 :
كة ابو ذليون للصناعة
والتجارةشر
أبسم :
:

Date: 28/05/2017





العالمة التجارية رقم 30617 :

Trade Mark No.: 31602

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ũƵŝĐĞƐĂŶĚƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ

Trade Mark
No.: 31602
Trade Mark No.: 31602
In
Class:
3232
In Class:
In
the
name
of: sharikat abu ghalion llsinaa wal tigarah
Date: 28/05/2017


Date: 28/05/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ũƵŝĐĞƐĂŶĚƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ



In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa wal tigarah

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ũƵŝĐĞƐĂŶĚƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ
والتجارة اجل  :العصائر واملشروابت الغازية 
من
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ديير
الخل ديير
العنناا  ::الخل
العنن
In
the
name
of:
sharikat
abu
ghalion
llsinaa
wal
tigarah
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
للصناعة
اخلليلذليون
التبليغشر:كة ابو
عنوانأبسم :
دويرابن

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝů
التبليغ  :اخلليل دويرابن

عنوانوالتجارة







العننا  :الخل

ديير
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عنوان التبليغ  :اخلليل دويرابن



Ϳ ; 3



Trade
Mark No.: 31603

In Class: 3

Ϳ;3
Date: 28/05/2017
Ϳ;3
;
Ϳ9
^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WZ&hD^EK^Dd/



التاريخ  7102/19/79 :

من اجل  :العطور ومواد التجميل 
أبسم  :معتصم جواد قصراوي

In the name of: MUTASEM JAWAD QASRAWI
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

العن ونا  :الخل وو االسووم د ل و موونل
35225535121

عنوان التبليغ  :اخلليل االمساعيلية

19552212070


>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

مول







Ϳ;9
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العالمة التجارية رقم  30613 :
يف الصنف   3 :



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů












العالمة التجارية رقم  30619 :

يف الصنف  06 :

Ϳ;1






التاريخ  7102/19/79 :
العالمة التجارية رقم  30619 :
الفوتوذرافية و الفيديوكليبات و
من اجل  :يفالصور
الصنف  06 :

 7102/19
التاريخ /79 :
املطبوعة 
املواد
من اجل  :الصور الفوتوذرافية و الفيديوكليبات و

االفالم و
املوادعصفور
اديب
أبسم  :رشا مسري
املطبوعة
االفالم و



عصفور
صر
اديب الن
مسري د د
أبسمع :رشاج ل
العننا :
العننا

 :ع

ج ل د د الن صر

عنوان التبليغ  :بيت حلم شارع القطعة


عنوان التبليغ  :بيت حلم شارع القطعة


Trade Mark No.: 31605
In Class: 16
Date: 28/05/2017

Trade Mark No.: 31605

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ͲWŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ǀŝĚĞŽ
In Class:
16
ĐůŝƉƐ͕ĨŝůŵƐĂŶĚďŽŽŬƐ

Date: 28/05/2017
Ͳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ǀŝĚĞŽ
ĐůŝƉƐ͕ĨŝůŵƐĂŶĚďŽŽŬƐ
 Samir Adib Asfour
name
of: Rasha

In the

In the name of: Rasha Samir Adib Asfour
͘ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĂůďĚƵůEĂƐƐĞƌ^ƚ
͘ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĂůďĚƵůEĂƐƐĞƌ^ƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




التاريخ  7102/19/79 :
من اجل  :الصور الفوتوذرافية و الفيديوكليبات و

 2017/11/7
املواد املطبوعة
االفالم و
العرشون
العدد
أبسم  :رشا مسري اديب عصفور
العننا  :ع

Date: 28/05/2017
Ͳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ǀŝĚĞŽ
ĐůŝƉƐ͕ĨŝůŵƐĂŶĚďŽŽŬƐ
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In the name of: Rasha Samir Adib Asfour
͘ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĂůďĚƵůEĂƐƐĞƌ^ƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ج ل د د الن صر

عنوان التبليغ  :بيت حلم شارع القطعة

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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العالمة التجارية رقم  30616 :
يف الصنف  00 :




التاريخ  7102/19/79 :

العالمة التجارية رقم 30616 :
يف الصنف  00 :

Ϳ;6


Date: 28/05/2017



كيبات للتدفئة ،توليد البخار،
من اجل  :األجهزة والرت
ابملياه
للتزويد
التهوية،
التجفيف،
التربيد،
الطبخ،

وللغاايت الصحية؛ اكسسوارات احلماية ألجهزة املاء
و /أو الغاز و أانبيب املاء و /أو الغاز ؛ سخاانت الطاقة

وللغاايت الصحية؛ اكسسوارات احلماية ألجهزة املاء
و /أو الغاز و أانبيب املاء و /أو الغاز ؛ سخاانت الطاقة
الشمسية؛

مسخن

مياه

يعمل

الشمسية؛

عالطاقة

الطاقة
مصابيح
ال شمسية؛
ابلطاقة
تعمل
مصابيح
الشمسية؛ لوحات التدفئة الشمسية؛ عناصر تسخني؛
املضخات احلرارية؛ السخاانت وقطعها .

أبسم  :إمريجاس أس.يب.إيه



الشمسية؛ مسخن مياه يعمل عالطاقة الشمسية؛
 :ف ووو

العنووونا

ي سووو

 12311ا يريسووللن ا

ه  ،ل

Trade Mark No.: 31606
In Class: 11



من اجل  :األجهزة والرتكيبات للتدفئة ،توليد البخار،
الطبخ ،التربيد ،التجفيف ،التهوية ،للتزويد ابملياه
التاريخ 7102 /19 /79 :

Trade Mark No.: 31606
In Class: 11

ل

ووون اا 25ا

ي

وون ه م ل وو ا

مصابيح تعمل ابلطاقة ال شمسية؛ مصابيح الطاقة
الشمسية؛ لوحات التدفئة الشمسية؛ عناصر تسخني؛

كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
Date: 28/05/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ

͕ƐƚĞĂŵŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ͕ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐĂĨĞƚǇ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĨŽƌǁĂƚĞƌĂŶĚͬŽƌŐĂƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚǁĂƚĞƌ
ĂŶĚͬŽƌŐĂƐƉŝƉĞƐ͖ƐŽůĂƌĞŶĞƌŐǇŚĞĂƚĞƌƐ͖ƐŽůĂƌĞŶĞƌŐǇǁĂƚĞƌ
ŚĞĂƚĞƌ͖ƐŽůĂƌƉŽǁĞƌĞĚƚŽƌĐŚĞƐ͖ƐŽůĂƌĞŶĞƌŐǇůĂŵƉƐ͖ƐŽůĂƌ
In the name of: IMMERGAS S.P.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗sŝĂŝƐĂ>ŝŐƵƌĞ͕ϵϱ͕ϰϮϬϰϭ͕Z^>>K
ŚĞĂƚŝŶŐƉĂŶĞůƐ͖ŚĞĂƚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐ͖ŚĞĂƚƉƵŵƉƐ͖ďŽŝůĞƌƐĂŶĚ
Z''/KD/>/͕/d>z
͘ƉĂƌƚƐƚŚĞƌĞĨŽƌ
͕ƐƚĞĂŵŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ͕ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐĂĨĞƚǇ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĨŽƌǁĂƚĞƌĂŶĚͬŽƌŐĂƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚǁ ĂƚĞƌ
ĂŶĚͬŽƌŐĂƐƉŝƉĞƐ͖ƐŽůĂƌĞŶĞƌŐǇŚĞĂƚĞƌƐ͖ƐŽůĂƌĞŶĞƌŐǇǁĂƚĞƌ
ŚĞĂƚĞƌ͖ƐŽůĂƌƉŽǁĞƌĞĚƚŽƌĐŚĞƐ͖ƐŽůĂƌĞŶĞƌŐǇůĂŵƉƐ͖ƐŽůĂƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƉĂŶĞůƐ͖ŚĞĂƚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐ͖ŚĞĂƚƉƵŵƉƐ͖ďŽŝůĞƌƐĂŶĚ
͘ƉĂƌƚƐƚŚĞƌĞĨŽƌ

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ص .ب  1127البرية









املضخات احلرارية؛ السخاانت وقطعها  .





Ϳ ; 2

In the name of: IMMERGAS S.P.A.

أبسم  :إمريجاس أس.يب.إيه

͕ĚĚƌĞƐƐ͗sŝĂŝƐĂ>ŝŐƵƌĞ͕ϵϱ͕ϰϮϬϰϭ͕Z^>>K
Z''/KD/>/͕/d>z

العنووونا  :ف ووو ي سووو ل ووون اا 25ا
12311ا يريسووللن ا ي وون ه م ل وو ا

ه،ل

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  1127البرية




299















العالمة التجارية رقم  30612 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/19/79 :







Ϳ;2

Trade Mark No.: 31607
In Class: 35
Date: 28/05/2017

Trade
Mark No.: 31607
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In Class: 35
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ


رقم  :
خدمات التجارية
العالمة
 30612وادارة وتوجيه
واالعالن
الدعاية
من اجل :
يف الصنف  39 :
Date: 28/05/2017
 7102
/19/79
االعمال وتفعيلالتاريخ :
املكتيب .
النشاط
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ
In the name
of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
سندوتفعيلللموارد
النشاط املكتيب .
أبسم  :شركةاالعمال

االنشائية

أبسم  :شركة سند للموارد
االنشائية

العننايرج دم ط2
العننا  :ال رةا

 :ال رةا يرج دم

ط2

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ




 39 : يف الصنف

In Class: 35
Date: 28/05/2017

 : التاريخ
 7102/19/79

198
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗



2017/11/7
العدد
وادارة وتوجيه
واالعالن
خدمات
: : من اجل
الشؤون
،التمويلية
الدعايةالشؤون
،التامني
العرشونخدمات
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘
 ;9Ϳ
ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͘

 .املكتيب
االعمال وتفعيل
 النشاطية
والشؤون العقار
،املالية
In the
the name
name of:
of:sharekat
sharekat sanad
sanad lel
lel mawared
mawared al inshaiyeh
In
 شركة سند للموارد: أبسم
االنشائية
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
2 ال رةا يرج دم ط: العننا
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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;9Ϳ

Trade Mark No.: 31608






 30619 : التجارية رقم
العالمة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ
 الشؤون، الشؤون التمويلية، خدمات التامني: اجل
In Class:
36
36من: يف الصنف
ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͘
  :رقمرية
العقا
والشؤون
،املالية
Trade Mark No.: 31607
 30612
التجارية
العالمة
Date: 28/05/2017
 7102
/:19
/79 : التاريخ
In In
theClass:
name35
of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
سند للموارد
 39 كة
:شر
الصنف
أبسميف






; 71 Ϳ

Date: 28/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ

ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͘
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶ͘


االنشائية
7102/19/79 : التاريخ
 الشؤون،الشؤون التمويلية
،خدمات التامني
: من اجل
  والشؤون العقارية،املالية

In the name
of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
سند للموارد
 شركةاالنشائية: أبسم

واالعالن وادارة وتوجيه
خدمات
من
2الدعاية ط
يرج دم
 ال رةا:: اجل
العننا
 .املكتيب
اجنازالنشاط
وتفعيل
االعمال
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
للمحاماة
: التبليغ
عنوان
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh
 شركة سند للموارد:  أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĞŚ͕ďƵƌũĂŵĂĂƌϵ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

2ط


Trade Mark No.: 31608
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; ;71
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In Class: 36
Date: 28/05/2017
Trade Mark No.: 31610



 31 : يف الصنف
 : التاريخ
 7102/19/73









/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖
Trade
Mark
In Class:
36No.: 31610
ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞ
In Date:
Class:28/05/2017
34
ŚŽůĚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƚŝƉƐ͖DŽƵƚŚƉŝĞĐĞƐĨŽƌ
Date: 23/05/2017
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞŚŽůĚĞƌƐ͖dŽďĂĐĐŽƉŝƉĞƐ͖ŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ŝŐĂƌƐ͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖
ƐŚƚƌĂǇƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͖>ŝŐŚƚĞƌƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ

ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞ

; 71 Ϳ

ŚŽůĚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƚŝƉƐ͖DŽƵƚŚƉŝĞĐĞƐĨŽƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞŚŽůĚĞƌƐ͖dŽďĂĐĐŽƉŝƉĞƐ͖ŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ŝŐĂƌƐ͖
ƐŚƚƌĂǇƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͖>ŝŐŚƚĞƌƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ

In the name of: Diamond Quest Limited

 30619 : العالمة التجارية رقم



Trade Mark No.: 31610

In Class: 34





 وأعواد الثقاب؛30601
 املدخنني: 36
وأدوات
: من اجل
رقم
ية
التبغ التجا
العالمة
: الصنفر
يف
 سجائر؛
يف
/31
79 : الصنف
علبالتاريخ
 للسجائر؛ مباسم7102
فالتر/19
سجائر؛
 7102/19/73 : التاريخ

وأعوادمباسم
املدخننيفوهات
وأدواتسجائر؛
سجائر؛التبغأطراف
الثقاب؛
: ورق اجل
من
سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم

السجائر؛

السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو (سيجار رفيع)؛
 (للمدخنني
سجائر؛
سيجار؛ منافض
سيجار رفيع)؛
والعات سيجاريلو
ذاليني تبغ؛
السجائر؛

السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم

 سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني

 داميوند كويست ليمتد: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗KDŚĂŵďĞƌƐ͕W͘K͘ŽǆϯϭϱϮ͕ZŽĂĚdŽǁŶ͕
dŽƌƚŽůĂ͕ƌŝƚŝƐŚsŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 30619 : العالمة التجارية رقم

 36 : يف الصنف
 : التاريخ
 7102/19/79
 30601 : العالمة التجارية رقم


In Class: 34
Date: 23/05/2017
Trade Mark No.: 31608

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ








االنشائية









العننا

2 ال رةا يرج دم ط: العننا





 ال رةا يرج دم:

 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ



.  اي ا س و ع و م ريا ص: العنونا

ا يد ت و ي ا تن ت ونالا جووز0152 ب
 ن و،العذ اء ال ري



097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ

 30601 : العالمة التجارية رقم

 31 : يف الصنف
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Trade Mark No.: 31611

 30600 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

 31 : يف الصنف

Date: 28/05/2017

 7102/19/79
: التاريخ


  التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛: من اجل


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖

Trade Mark No.: 31611
ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞ

ŚŽůĚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƚŝƉƐ͖DŽƵƚŚƉŝĞĐĞƐĨŽƌ
In Class: 34
 ĐŝŐĂƌĞƚƚĞŚŽůĚĞƌƐ͖dŽďĂĐĐŽƉŝƉĞƐ͖ŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ŝŐĂƌƐ͖
Date: 28/05/2017

 ƐŚƚƌĂǇƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͖>ŝŐŚƚĞƌƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖
ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞ
ŚŽůĚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƚŝƉƐ͖DŽƵƚŚƉŝĞĐĞƐĨŽƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞŚŽůĚĞƌƐ͖dŽďĂĐĐŽƉŝƉĞƐ͖ŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ŝŐĂƌƐ͖
name
of: Diamond Quest Limited
ƐŚƚƌĂǇƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͖>ŝŐŚƚĞƌƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ








 30600 : العالمة التجارية رقم

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم
 31 : يف الصنف
سجائر؛ فوهات مباسم
راف/أط19سجائر؛
السجائر؛ ورق
 7102
/79 : التاريخ

وأعوادرفيع)؛
سيجار
( سيجاريلو
تبغ؛: اجل
ذاليني
الثقاب؛
املدخنني
التبغ وأدوات
السجائر؛ من

للسجائر؛ مباسم
فالتر
سجائر؛
علب
سجائر؛
 سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم

In the
 داميوند كويست ليمتد: أبسم
; 01 Ϳ
السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو (سيجار رفيع)؛

ĚĚƌĞƐƐ͗KDŚĂŵďĞƌƐ͕W͘K͘ŽǆϯϭϱϮ͕ZŽĂĚdŽǁŶ͕ للمدخنني
. والعاتص
سجائر؛م ريا
منافض ع و
سيجار؛ ا س و
 اي: العنونا


dŽƌƚŽůĂ͕ƌŝƚŝƐŚsŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ
ليمتدالا جووز
تن ت ون
داميوندي ا
 يد ت و: ما0152
In the name of: Diamond Quest Limited
كويست
ب أبس
ĚĚƌĞƐƐ͗KDŚĂŵďĞƌƐ͕W͘K͘ŽǆϯϭϱϮ͕ZŽĂĚdŽǁŶ͕
dŽƌƚŽůĂ͕ƌŝƚŝƐŚsŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


،العذ اء ال ري
.  اي ا س و ع و م ريا ص: العنوننا و
نالا جووز097
 ا تن ت و.ص
ساحور ت و ي
ا يد0152
 ببيت:

; 01 303
Ϳ

 ن و،العذ اء ال ري

عنوان التبليغ


097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ




Trade Mark No.: 31612
In Class: 34

 30607 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف

Date: 28/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖
ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞ
ŚŽůĚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƚŝƉƐ͖DŽƵƚŚƉŝĞĐĞƐĨŽƌ
Trade Mark No.: 31612
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞŚŽůĚĞƌƐ͖dŽďĂĐĐŽƉŝƉĞƐ͖ŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ŝŐĂƌƐ͖
In Class: 34
ƐŚƚƌĂǇƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͖>ŝŐŚƚĞƌƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ






 7102/19/79 : التاريخ

 التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛: من اجل

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم
 30607 : العالمة التجارية رقم
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم
 31 : يف الصنف
السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو (سيجار رفيع)؛
Date: 28/05/2017
 7102/19/79 : التاريخ
 سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖
 التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛: من اجل
In
the name of: Diamond Quest Limited
 داميوند كويست ليمتد: أبسم
ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞ
سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم
ŚŽůĚĞƌƐ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌ͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƚŝƉƐ͖DŽƵƚŚƉŝĞĐĞƐĨŽƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗KDŚĂŵďĞƌƐ͕W͘K͘ŽǆϯϭϱϮ͕ZŽĂĚdŽǁŶ͕ .  اي ا س و ع و م ريا ص: العنونا
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞŚŽůĚĞƌƐ͖dŽďĂĐĐŽƉŝƉĞƐ͖ŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ŝŐĂƌƐ͖
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم
dŽƌƚŽůĂ͕ƌŝƚŝƐŚsŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ
ا يد ت و ي ا تن ت ونالا جووز0152 ب
ƐŚƚƌĂǇƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͖>ŝŐŚƚĞƌƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ
ذاليني ن وتبغ؛ سيجاريلو (سيجار رفيع)؛
السجائر؛
،العذ اء ال ري
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In the name of: Diamond Quest Limited

ĚĚƌĞƐƐ͗KDŚĂŵďĞƌƐ͕W͘K͘ŽǆϯϭϱϮ͕ZŽĂĚdŽǁŶ͕

dŽƌƚŽůĂ͕ƌŝƚŝƐŚsŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ




 للمدخنني
سجائر؛
097والعات
.ساحور ص
منافض بيت
: سيجار؛التبليغ
عنوان
 داميوند كويست ليمتد: أبسم

.  اي ا س و ع و م ريا ص: العنونا

ا يد ت و ي ا تن ت ونالا جووز0152  ب
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Trade Mark No.: 31613
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  30603 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/19/79 :


Date: 28/05/2017





من  اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
العالمة التجارية رقم  30603 :
األرز؛  التابيوكا والساذو؛ الدقيق
االصطناعية؛
الصنف 31 :
يف

 7102احلبوب؛ اخلبز والفطائر
املصنوعة من
واملستحضرات/19/79
التاريخ :
والقهوة
والشاي
القهوة
واحللوايت؛اجل :
من
والكاكاو والعسل
عسل النحل
املثلجة؛
احللوايت
األرز؛

االصطناعية؛

التابيوكا والساذو؛

الدقيق

األسود؛ السكر؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر
التوابل)؛النحلالبهارات؛
والصلصات
اخلردل؛
والعسل
املثلجة؛( عسل
اخلل احللوايت
واحللوايت؛
امللح؛
املثلجة؛اخلبيز؛
ومسحوق
اخلمرية
املشروابت
والقهوة
السكر؛الباردة
األسود؛ القهوة
الشوكوالتة؛

اليت

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

Trade Mark No.: 31613
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
In Class: 30
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ƐƵŐĂƌ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ
Date: 28/05/2017
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͖ĐŽŽůĞĚ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ͲĐŽĨĨĞĞĂŶĚŝĐĞĚĐŽĨĨĞĞ͖ĐŽĨĨĞĞͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ƐƵŐĂƌ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͖ĐŽŽůĞĚ
ͲĐŽĨĨĞĞĂŶĚŝĐĞĚĐŽĨĨĞĞ͖ĐŽĨĨĞĞͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞ
ďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ

اخلردل؛ اخلل والصلصات ( التوابل)؛ البهارات؛
أساسها القهوة؛ املشروابت اليت أساسها
الشوكوالتة؛ القهوة الباردة والقهوة املثلجة؛ املشروابت

كوالتة 
أساسها القهوة؛ املشروابت اليت
الشواليت

مصنع أنوركا للصناعات
أبسم :
الشوكوالتة

مصنع أنوركا للصناعات
أبسمش.:ذ.ذ.م
الغيائية
الغيائية ش.ذ.ذ.م

In the name of: ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C
In the name of: ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C

ĚĚƌĞƐƐ͗&ĂĐƚŽƌǇEŽ͘ϮϬϳ͕ŽǁŶĞĚďǇƵďĂŝ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĚĚƌĞƐƐ͗&ĂĐƚŽƌǇEŽ͘ϮϬϳ͕ŽǁŶĞĚďǇƵďĂŝ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŝƚǇ͕^ŝĞŚ^ŚƵĂŝďϮ͕W͘K͘ŽǆϰϱϬϲϵϱ͕ƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚ
ŝƚǇ͕^ŝĞŚ^ŚƵĂŝďϮ͕W͘K͘ŽǆϰϱϬϲϵϱ͕ƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚ
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

العنووونا  :مصووونع وووا 235ا ملووووك
 :مصووونع

العنووونا

وووا 235ا ملووووك

وا واس وس و عووع
مدينودي ووو دي والصوون
مدينووو
عووعبب
الصودون د

2ا

أساسها

ديووووووووووووووووووووووا ا
153625ا
ص..ب.
2ا
ديوووووووووووووووووووووو
153625ا
ص.ب
االم ات العر و المتحدة

االم ات العر و المتحدة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.
عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.
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Ϳ ; 07



العالمة التجارية رقم  30601 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/19/79 :


Ϳ ; 07



القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛
من اجل :


30601

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
القهوة الباردة؛ املشروابت اساسها أو القائمة علىى

يف الصنف  31 :

الشوكوالته 
ساانيي يف
أبسم  :مرييداين منجيدا
القهوة؛
اجل :

التاريخ  7102/19/79 :
القهوة الباردة؛

تيجاريت ليمتد شريكييت



Trade Mark No.: 31614
In Class: 30
Date: 28/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ŽůĚ
ĐŽĨĨĞĞ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ

Trade Mark No.: 31614
In Class: 30
Date: 28/05/2017

͗In the name/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
of: MERIDYEN
GIDA SANAYI VE
ŽĨĨĞĞ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ŽůĚ
الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛

TICARET ĐŽĨĨĞĞ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ
LIMITED SIRKETI
املشروابت اساسها أو القائمة علىى

الشوكوالته 
دلوو
ا
و
س
ل
ج
أبسم  :م
العن ونا  :م و لت
مرييداين جيدا ساانيي يف

͕ĚĚƌĞƐƐ͗DĂůƚĞƉĞDĂŚĂůůĞƐŝ͕ůŝZŝǌĂ'ƵƌĐĂŶĂĚĚĞƐŝ
In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
EŽ͗ϭ͕DĞƌŝĚǇĞŶŝƐDĞƌŬĞǌŝ͕<Ăƚ͗ϰ͕EŽ͗ϰϮϳĞǇƚŝŶďƵƌŶƵ
يوووزو غن جوووتيجاريتج دليمتدسوووشرياكييت وووا1 :ا
Ͳ/ƐƚĂŶďƵůͬdhZ<z
͕ĚĚƌĞƐƐ͗DĂůƚĞƉĞDĂŚĂůůĞƐŝ͕ůŝZŝǌĂ'ƵƌĐĂŶĂĚĚĞƐŝ
واو :ا دلوو
يو لتت1:ماج ل س
العن ونازاا :م و
م ريد اش مري





من اجل  :القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛
العالمة التجارية رقم  30601 :
املشروابت اساسها أو القائمة علىى
القهوة يفالباردة؛
الصنف  31 :

العدد العرشون 2017/11/7

التاريخ  7102/19/79 :
الشوكوالته

أبسم

من اجل  :القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛
جيدا ساانيي
مرييداين
املشروابتيفاساسها أو القائمة
الباردة؛
:القهوة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ŽůĚ
 Trade Mark No.: 31614
ĐŽĨĨĞĞ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ
In Class: 30

Date: 28/05/2017

201

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ŽůĚ

ĐŽĨĨĞĞ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ
In the
name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE
علىى
TICARET LIMITED SIRKETI

كوالته 
شريكييت
الشوليمتد
تيجاريت
أبسم  :مرييداين جيدا ساانيي يف

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
͕ĚĚƌĞƐƐ͗DĂůƚĞƉĞDĂŚĂůůĞƐŝ͕ůŝZŝǌĂ'ƵƌĐĂŶĂĚĚĞƐŝ

كييتج ل س و ا دلوو
ليمتد شريم
تيجاريت م و لت
العن ونا :

EŽ͗ϭ͕DĞƌŝĚǇĞŶŝƐDĞƌŬĞǌŝ͕<Ăƚ͗ϰ͕EŽ͗ϰϮϳĞǇƚŝŶďƵƌŶƵ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗DĂůƚĞƉĞDĂŚĂůůĞƐŝ͕ůŝZŝǌĂ'ƵƌĐĂŶĂĚĚĞƐŝ
دلوو
يوووزو العن و
غنناجووو  :م وجلتد سوووم جا ل س ووووا:ا 1ا

يوووزو غن جووو ج د سووو ا وووا1 :ا EŽ͗ϭ͕DĞƌŝĚǇĞŶŝƐDĞƌŬĞǌŝ͕<Ăƚ͗ϰ͕EŽ͗ϰϮϳĞǇƚŝŶďƵƌŶƵ

Ͳ/ƐƚĂŶďƵůͬdhZ<z
ا
:
وا
ا
1
:
ت
يو
ا
ز
مري
اش
ريد
م
Ͳ/ƐƚĂŶďƵůͬdhZ<z
Trade Mark No.: 31615
 30609يو ت1:ا وا:
اش مري زاا
ريد
م
العالمة التجارية رقم  :
125

تريتري
نل /
نن ن-نن -
 125نييت ن
اس،ن /
اس،ن نل
ييت ن

عنوان13 :
يف الصنف
التبليغ  :بيت ساحور ص097.
عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.
التاريخ  7102/19/79 :
مشروطة بعدم منح محاية على كلمة ŝĐĞĐŽĨĨĞ

من اجل  :من اجل خدمات توفري األطعمة واملشروابت

In Class:
43
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

Date: 28/05/2017





͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚ

͘ͿĂŶĚĚƌŝŶŬ͕ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ĂůůŝŶĐůĂƐƐ;ϰϯ


مشروطة بعدم منح محاية على كلمة ŝĐĞĐŽĨĨĞ
واإليواء املؤقت 
وما يندرج حتتها من أصناف يف الصنف

( .)13

; 03306
Ϳ

In the name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA
شركة منتجع البيارة
أبسم :
ALGHSOSEH ALMMAH,AHDODA
املسامهة اخلصوصية احملدودة











Ϳ ; 03

العالمة التجارية رقم  30601 :
العنيفنا ، :
يح 31
الصنف :

7102/19
79
العالمة التاريخ
  30609
هللا
رقم: /
التجار::ية رام
التبليغ
عنوان

من اجل  :القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛
الصنف  13 :
القهوة الباردة؛ املشروابت اساسها أو القائمة علىى

Trade Mark No.: 31614

ĚĚƌĞƐƐ͗:Z/K
In Class: 30
Date:
28/05/2017
Trade
Mark
No.: 31615
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ŽůĚ
In Class:
43
ĐŽĨĨĞĞ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ


يف

 28/05/2017
Date:

كوالته
الشو
التاريخ  7102/19/79 :
In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE
أبسم  :مرييداين جيدا ساانيي يف


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
خدمات توفري األطعمة واملشروابت
من اجل  :من اجل
TICARETŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚ
LIMITED SIRKETI
تيجاريت ليمتد شريكييت

͘Ϳ ĂŶĚĚƌŝŶŬ͕ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ĂůůŝŶĐůĂƐƐ;ϰϯ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗DĂůƚĞƉĞDĂŚĂůůĞƐŝ͕ůŝZŝǌĂ'ƵƌĐĂŶĂĚĚĞƐŝ
س و ا دلوو
يندرج م
املؤقتناوما :م و لت
العن و
أصناف يف الصنف
حتتهاج لمن
واإليواء
يوووزو غن جووو ج د سووو ا وووا1 :ا EŽ͗ϭ͕DĞƌŝĚǇĞŶŝƐDĞƌŬĞǌŝ͕<Ăƚ͗ϰ͕EŽ͗ϰϮϳĞǇƚŝŶďƵƌŶƵ
( .)13
Ͳ/ƐƚĂŶďƵůͬdhZ<z
اش مري زاا يو ت1:ا وا:
م ريد
كة ييت ن ن
125
In the name of: SHREKAT ALBAIARA
اس،نص.نل 097/تري; 01 Ϳ ALMASHEMA
منتجعنن -البيارة
أبسم  :شر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :بيت ساحور
ALGHSOSEH
ALMMAH,AHDODA

املسامهة اخلصوصية احملدودة







مشروطة بعدم منح محاية على كلمة ŝĐĞĐŽĨĨĞ
العننا  ، :يح


رام هللا
عنوان التبليغ :





ĚĚƌĞƐƐ͗:Z/K


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

; 03307
Ϳ












Ϳ ; 01







العالمة التجارية رقم  30606 :





In Class: 44

يف الصنف  11 :

التاريخ  7102/19/79 :
من اجل  :اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات
العناية الصحية واحملافظة على اجلمال والكائنات
البشرية أو احليوانت ،



Trade Mark No.: 31616



Date: 28/05/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŚǇŐŝĞŶŝĐĂŶĚďĞĂƵƚǇĐĂƌĞĨŽƌŚƵŵĂŶ
͖ďĞŝŶŐƐŽƌĂŶŝŵĂůƐ

ĐŽĨĨĞĞ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ



القهوة الباردة؛ املشروابت اساسها أو القائمة علىى

 الشو
 كوالته
 مرييداين جيدا ساانيي يف: أبسم

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI

202

2017/11/7 العدد العرشون

; 09 Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗DĂůƚĞƉĞDĂŚĂůůĞƐŝ͕ůŝZŝǌĂ'ƵƌĐĂŶĂĚĚĞƐŝ͕

تيجاريت ليمتد شريكييت

م ج ل س و ا دلوو

 م و لت:

العن ونا

EŽ͗ϭ͕DĞƌŝĚǇĞŶŝƐDĞƌŬĞǌŝ͕<Ăƚ͗ϰ͕EŽ͗ϰϮϳĞǇƚŝŶďƵƌŶƵ ا1 :يوووزو غن جووو ج د سووو ا وووا
Ͳ/ƐƚĂŶďƵůͬdhZ<z
:ا وا1:اش مري زاا يو ت
م ريد

In the name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA
 شركة منتجع البيارة: أبسم
 تري/ ن نل، اس-  ييت ن ن نن125
ALGHSOSEH
ALMMAH,AHDODA
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
097.ساحور ص
 بيت: اخلصوصية
املسامهةعنوان التبليغ
احملدودة



 يح، مشروطة
: العننا
ŝĐĞĐŽĨĨĞ بعدم منح محاية على كلمة
 عنوان
 رام هللا: التبليغ

ĚĚƌĞƐƐ͗:Z/K


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



; 03308
Ϳ




















Trade Mark No.: 31617
In Class: 35
Date: 28/05/2017

 30602 : العالمة التجارية رقم

; 09 Ϳ

 39 : يف الصنف
 7102/19/79 : التاريخ





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐŵĞŶƚďƵƐŝŶĞƐƐ  خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
 االعمال وتفعيل التشاط املكتيب
In the name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA
 شركة منتجع البيارة: أبسم
ALGHSOSEH ALMMAH,AHDODA
املسامهة اخلصوصية احملدودة
ĚĚƌĞƐƐ͗:Z/K
 يح، : العننا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 رام هللا: عنوان التبليغ


309




Trade
Mark No.: 31617
 30602 : العالمة التجارية رقم




In Class: 35
 39 : يف الصنف
Date: 28/05/2017
 7102/19/79 : التاريخ
Trade
Mark No.:
31618
 30609
التجارية رقم
العالمة
; 0 Ϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐŵĞŶƚďƵƐŝŶĞƐƐ
واالعالن وادارة وتوجيه
 الدعاية: خدمات
: اجل
من
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In Class: 32

37
:
الصنف
يف
 االعمال وتفعيل التشاط املكتيب
Date:
 7102
/شر
75 :: التاريخ
In the 29/05/2017
name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA
 كة
البيارة
منتجع/19
أبسم


ALGHSOSEH
ALMMAH,AHDODA
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
DŝŶĞƌĂůĂŶĚŐĂƐĞŽƵƐǁĂƚĞƌĂŶĚŽƚŚĞƌ
املعدنية و الغازية و ذريها من
 املياه: اجل
من
اخلصوصية احملدودة
املسامهة
Trade Mark No.: 31618




ŶŽŶͲĂůĐŽŚůŝĐďĞǀĞƌĂŐƐ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĨƌƵŝƚ͕ĨƌƵŝƚ
In Class: 32
ĚĚƌĞƐƐ͗:Z/K
ũƵŝĐĞƐ͕ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉĞƌƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ
Date:
ŽĨďĞǀ͕ĞƌĂŐĞƐ
 29/05/2017:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

 7102
/19/،75الفواكه
:هللا
التاريخ
ومستحضرات اخرى
شراب
الفواكه و
عصائررام
: التبليغ
عنوان

لعمل
ŶŽŶͲĂůĐŽŚůŝĐďĞǀĞƌĂŐƐ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĨƌƵŝƚ͕ĨƌƵŝƚ
ũƵŝĐĞƐ͕ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉĞƌƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ

In the name
of: mohammad
bashar nazmi Abdallah
عصائرهللا
نظمي عبد
ŽĨďĞǀ͕ĞƌĂŐĞƐ

 شراب ومستحضرات اخرى، الفواكه
 دمحم بشارالفواكه و: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ũũĂͲũĞŶŝŶͲƐĐŚŽŽůƐƐƚƌĞĞƚ
 عوووو- املشروابتووو ر
جنو- لعملوووو
 د و:  العنووونا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚŐĂƐĞŽƵƐǁĂƚĞƌĂŶĚŽƚŚĞƌ



 30609 : العالمة التجارية رقم

مشروابت مستخلصة من
 37، : كحولية
ذري يفيحالصنف
، : املشروابت
العننا

 املياه املعدنية و الغازية و ذريها من: من اجل
 املشروابت
 مشروابت مستخلصة من، املشروابت ذري كحولية

In the name of: mohammad bashar nazmi Abdallah

ĚĚƌĞƐƐ͗ũũĂͲũĞŶŝŶͲƐĐŚŽŽůƐƐƚƌĞĞƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũũĂͲũĞŶŝŶͲƐĐŚŽŽůƐ





; 0 Ϳ

ƐƚƌĞĞƚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũũĂͲũĞŶŝŶͲƐĐŚŽŽůƐ
ƐƚƌĞĞƚ




 دمحم بشار نظمي عبد هللا: أبسم

3522501632- المدا س

 عوووو- جنوووو ر-  د ووووو: العنووونا



-  املدارس3522501632
 شارع- جنني
-  عجة: عنوان التبليغ
- المدا س
1955230615
-  شارع املدارس- جنني-  عجة: عنوان التبليغ
1955230615














2017/11/7
العدد العرشون

العالمة التجارية رقم  30605 :
يف الصنف  01 :

; 7 310
Ϳ

Trade Mark No.: 31619
In Class: 14
Date: 29/05/2017

التاريخ  7102/19/75 :

من اجل  :معادن نفيسة وسبائكها والسلع املصنوعة
 30605
التجارية
العالمة
ذهب وذري املشمولة يف
نفيسةرقمأو  :مطلية
معادن
من
يف الصنف  01 :
فئات أخرى؛ اجملوهرات واألحجار الكرمية؛ أدوات
 7102
/19
التاريخ /75 :
قياس الزمن .
وأدوات
الساعات
صناعة

وسبائكها والسلع املصنوعة
نفيسة
معادن
:
اجل
من
أبسم  :رمزي جورج مخيس
من معادن نفيسة أو مطلية ذهب وذري املشمولة يف
عويس
اجملوهرات واألحجار الكرمية؛ أدوات
أخرى؛
فئات
العننا  :القدس
الزمن .
نزارقياس
وأدوات
إتقان خلدمات
جردات -
الساعاتاحملامي
صناعة التبليغ :
عنوان


هللا مخيس
جورج
رمزي
أبسم
التجاري  -ط3
برج رام
اإلستشا:رية -
عويس

القدس
:
ا
ن
العن
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
خلدمات
ابستخدامجردات -
املطلق احملامي نزار
احلمايةالتبليغ :
عنوان
الكلماتإتقانوالعبارات
ذات -ط3
التجاري
رام هللا
والرسومات -برج
اإلستشارية
االستخدام العام
واألرقام
الوصفية
مبعزل عن العالمة
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌĂůůŽǇƐĂŶĚ
Trade
Mark No.: 31619
ŐŽŽĚƐŵĂĚĞŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐŽƌĐŽĂƚĞĚŐŽůĚĂŶĚŶŽƚ
͖ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ũĞǁĞůƌǇ͕ƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ
In
Class: 14
ǁĂƚĐŚŵĂŬŝŶŐƚŽŽůƐĂŶĚƚŝŵĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƚŽŽůƐ
Date: 29/05/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌĂůůŽǇƐĂŶĚ
In the name of:
Ramzi George Khamis Ewis

ŐŽŽĚƐŵĂĚĞŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐŽƌĐŽĂƚĞĚŐŽůĚĂŶĚŶŽƚ
͖ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ũĞǁĞůƌǇ͕ƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ
ǁĂƚĐŚŵĂŬŝŶŐƚŽŽůƐĂŶĚƚŝŵĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƚŽŽůƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞƌƵƐĂůĞŵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In the name of: Ramzi George Khamis Ewis


ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞƌƵƐĂůĞŵ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




Ϳ;3




Ϳ;3

311











In Class: 35

يف الصنف  33 :


Ϳ;3
Trade Mark No.: 31620

العالمة التجارية رقم  32613:

التاريخ  1322/33/12 :

203



Date: 29/05/2017
͗ŽĨ

ZĞƐƉĞĐƚ

/Ŷ


من اجل  :االعالانت ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال ,النشاط ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
Trade
Mark
No.:
31620
التجارية
االنشطة
او
االعمال
الدارة
املساعدة
خدمات
,
املكتيب

30671

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
 39او جتارية ,تنظيم املعارض التجارية للغاايت In Class: 35Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
صناعية
لشركات
الصنف :
يف
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
Date: 29/05/2017
التجارية 7102,
االعالنية :او/19/75
التاريخ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ

ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
͖ƉƵƌƉŽƐĞƐ
االعمال ,للعمالءƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ,
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
االعمال,
االعالانت,
جتاريةاجل
من
ادارة التجارية
احملالت
اصدارتنظيمبطاقات
من  :خالل
ďǇ
Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇ
ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
Trade
Mark No.:
31620
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
 30671
املكتيبية ,رقم  :
العالمة التجار
االعمال او
املساعدة
خدمات
ĐĂƌĚƐ
ƚŽ
͖ĐůŝĞŶƚƐ
ŵŽĚĞůůŝŶŐ
املبيعات ,حترير ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
الدارة ترويج
واإلعالن أو
الدعاية
النشاط إعداد مناذج
خدمات
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
In Class: 35
يف الصنف  39 :
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ
Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
النصوص االعالنية ,خدمات عرض عامة ,خدمات املساعدة ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
Date: 29/05/2017
التاريخ  7102/19/75 :
لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز ,عرض املنتوجات ,ترويج ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ
͖Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ
ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :االعالانت ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال,
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
املبيعات (الطراف اخرى) ,املبيعات يف مزادات عامة ,ترويج ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
النشاط املكتيب ,خدمات املساعدة الدارة االعمال
͖ĂƵĐƚŝŽŶƐ
املساعدةاو لالنشطة ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
وخدمات ادارة مراكز التسوق ,خدمات


ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
204ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

 تنظيم املعارض التجارية للغاايت,لشركات صناعية او جتارية

 اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة,االعالنية او التجارية

العرشون
العدد
, بطاقات احملالت التجارية للعمالء2017/11/7
خالل اصدار
جتارية من

 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,)املبيعات (الطراف اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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

, 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,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

In the name of: Ramzi George Khamis
Ewis
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞƌƵƐĂůĞŵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 رمزي جورج مخيس عويس: أبسم
 القدس: العنوان

 إتقان خلدمات- احملامي نزار جردات: عنوان التبليغ

3 ط- برج رام هللا التجاري-اإلستشارية

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق





ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام






 .معاينتها و شرائها

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31622
In Class: 20

العالمة التجارية رقم  30677 :
يف الصنف  71 :
التاريخ  7102/19/31 :

Date: 30/05/2017





من اجل  :االاثث واملرااي واطارات الصور،
فئات30677
التجاريفية رقم  :
املنتجات(ذريالعالمة
أخرى)  املصنوعة من
الواردة

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ

͕ŐŽŽĚƐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ
Trade Mark No.: 31622
͕ĐĂŶĞ͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
In Class: 20
يف الصنف  71 :
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
Date:
30/05/2017
التاريخ  7102/19/31 :
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ
واطاراتأو عظم
واملرااي العاج
العظام أو
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ
الصور،
السندان :أواالاثث
الصفصاف أومن اجل
͕ŐŽŽĚƐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ
املصنوعةأومن
الواردة يف فئات
املنتجات(ذري
الكهرمانأخرىأو) احملار
الصدف أو
فك احلوت أو
͕ĐĂŶĞ͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ

اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو
واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم

املرشوم
ا لبالستيكية .

ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو

In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara
املرشومرواج
أبسم  :شركة
 allamaاملواد
لالاثث لكل هيه املواد أو
واملواد البديلة
العامةلبالستيكية .
ا
والتجارة
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama
لالاثث
رواج
كة
شر
:
أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵŵĂůŚĂͲďĞƚŽŶǇĂͲŵŽŬďĞůŵŽϱŵĂƐĨƵŶ
العنووووونا  :ا ا ي تنن ووووو ا مق يووووو
والتجارة العامة
ůĂŶĚ
مخم س فر الند
ا ي تنن ووووو ا مق يووووو

العنووووونا  :ا

االرسال ،عمارة ترمسعيا
عنوان التبليغ  :رام هللا،
مخم س فر الند
ط7

ان تسجيل

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵŵĂůŚĂͲďĞƚŽŶǇĂͲŵŽŬďĞůŵŽϱŵĂƐĨƵŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ůĂŶĚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا
ط7
هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



مبعزل
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والعبارات
الكلمات
احلماية املطلق
والعبارات
الكلمات
ابستخدامابستخدام
احلماية املطلق
العامالعام
االستخدام
واألرقام ذات
االستخدام
الوصفية ذات
والرسوماتواألرقام
والرسومات الوصفية
مبعزل عن العالمة
عن العالمة






Ϳ;6

Ϳ;6







العالمة التجارية رقم  30673 :
العالمة التجارية رقم  30673 :
 71
71 :
الصنف :
يف الصنف
يف




التاريخ 7102 /19 /31 :

Trade Mark No.: 31623
Trade Mark No.: 31623
In
In Class:
Class: 20
20



Date: 30/05/2017



التاريخ  7102/19/31 :

الصور،
واطارات
واملرااي
االاثث
:
اجل
من
املنتجات(ذري الواردة يف فئات أخرى) املصنوعة من

Date:
30/05/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

͖͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ
͕ŐŽŽĚƐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ
͕ĐĂŶĞ͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ
اخليزران أو
القصب أو
اجلأو  :الفلني
اخلشب
الصور،
واطارات
االاثثاو واملرااي
من
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم
͕ŐŽŽĚƐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ
احملار أو
الكهرمان أو
الصدف أو
احلوت
فك
من
املصنوعة
فئات أخرى)
ذري أوالواردة يف
املنتجات(
͕ĐĂŶĞ͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد
أو الفلني او القصب أو اخليزران أو ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
لبالستيكية.
ااخلشب
In
the name of: sharekt
rawaj llathath w altgara allama
كة رواج لالاثث
أبسم  :شر
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

والتجارة
العامة السندان أو العظام أو العاج أو عظم
الصفصاف أو
العنووووونا

:

ا

ا ي تنن ووووو ا مق يووووو

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵŵĂůŚĂͲďĞƚŽŶǇĂͲŵŽŬďĞůŵŽϱŵĂƐĨƵŶ
ůĂŶĚ

مخم س فر الند
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو
فك احلوت أو



Trade Mark No.: 31623
In Class: 20

العالمة التجارية رقم  30673 :
يف الصنف  71 :

2017/11/7
العرشون
العدد
 7102
/19/31
التاريخ :

من اجل  :االاثث واملرااي واطارات الصور،
املنتجات(ذري الواردة يف فئات أخرى) املصنوعة من
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم

Date: 30/05/2017
206

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ

͕ŐŽŽĚƐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ
͕ĐĂŶĞ͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو

املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد
ا لبالستيكية .
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama
أبسم  :شركة رواج لالاثث
والتجارة العامة

العنووووونا  :ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵŵĂůŚĂͲďĞƚŽŶǇĂͲŵŽŬďĞůŵŽϱŵĂƐĨƵŶ
ůĂŶĚ

ا ي تنن ووووو ا مق يووووو

مخم س فر الند

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا
ط7
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Ϳ;2







العالمة التجارية رقم  30671 :
الصنف :
يف
71رقم  30671 :
التجارية
العالمة




Trade Mark No.: 31624
In Class:
20 No.: 31624
Trade
Mark



In Class: 20

يف الصنف  71 :

 7102
التاريخ /19/31 :
التاريخ 7102 /19/31 :

الصور،
واملرااي واطارات
االاثث واملرااي
من اجل
من
واطارات الصور،
اجل  ::االاثث
املنتجات(ذري الواردة يف فئات أخرى) املصنوعة من
من
املنتجات(ذري الواردة يف فئات أخرى) املصنوعة
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو
القصب أوأو العاج أو
السنداناو أو العظام
اخليزران عظمأو
الصفصافأوأو الفلني
اخلشب
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو
عظم
السندان أولكلالعظام
الصفصاف أو
العاج أوأو املواد
هيه أواملواد
واملواد البديلة
املرشوم

Date:
30/05/2017
Date: 30/05/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ
͕ŐŽŽĚƐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ
͕ŐŽŽĚƐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ
͕ĐĂŶĞ͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͕ĐĂŶĞ͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

ا لبالستيكية
احلوت .أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو
فك

أبسم

:

شركة

رواج

لالاثث

In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama

واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد
املرشوم
والتجارة العامة
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵŵĂůŚĂͲďĞƚŽŶǇĂͲŵŽŬďĞůŵŽϱŵĂƐĨƵŶ
ا ي تنن ووووو ا مق يووووو
العنووووونا  :ا
ا لبالستيكية .
ůĂŶĚ
مخم س فر الند
: rawaj llathath w altgara allama
االرسال ،عمارة ترمسعيا
شر :
عنوان :التبليغ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: sharekt
كة رامرواجهللا ،لالاثث
أبسم
ط7

والتجارة العامة



العنووووونا  :ا
س فر الند
مخم




ا ي تنن ووووو ا مق يووووو

عنوان التبليغ  :رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا
ط7





ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵŵĂůŚĂͲďĞƚŽŶǇĂͲŵŽŬďĞůŵŽϱŵĂƐĨƵŶ

 ůĂŶĚ
Ϳ;9

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31625
In Class: 20

العالمة التجارية رقم  30679 :
يف الصنف  71 :
التاريخ  7102/19/31 :







واطارات الصور،
االاثث
واملراايرقم 30679 :
العالمة التجارية

من اجل
املنتجات(ذري

:

Date: 30/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Trade
͖͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ
Mark No.: 31625

͕ŐŽŽĚƐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ
In Class: 20
الصنف :
فئات 71أخرى) املصنوعة من
الواردةيف يف
͕ĐĂŶĞ͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
Date: 30/05/2017
التاريخ  7102/19/31 :
الفلني او القصب أو اخليزران أو ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ
من اجل  :االاثث واملرااي واطارات الصور،

͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ
͕ŐŽŽĚƐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ

اخلشب أو
املصنوعة من
الواردة يفأو فئات
العاجأخرى)أو عظم
املنتجاتأو(ذريالعظام
الصفصاف أو السندان

͕ĐĂŶĞ͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

فك احلوت أو

اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم

أبسم  :شركة

املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد
ا لبالستيكية .
of:
sharekt
rawajrawaj
llathath
altgara
لالاثث رواج لالاثثallama
In the
name of: sharekt
llathathw
w altgara
allama
رواج
أبسم  :شركة

املرشوم واملواد
ا لبالستيكية .

والتجارة العامة

احملار أو
الصدف أو
البديلة احلوت
فك
الكهرمان أواملواد
املواد أو
لكلأو هيه

والتجارة العامة

العنووووونا  :ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵŵĂůŚĂͲďĞƚŽŶǇĂͲŵŽŬďĞůŵŽϱŵĂƐĨƵŶ
العنووووونا  :ا ا ي تنن ووووو ا مق يووووو
ůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵŵĂůŚĂͲďĞƚŽŶǇĂͲŵŽŬďĞůŵŽϱŵĂƐĨƵŶ
ا يمخمتننس وووووفر االندمق يووووو

عنوان التبليغ  :رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا

ط7
رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




ط7

العالمة
عن
مبعزل
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة







احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ůĂŶĚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

مخم س فر الند

عنوان التبليغ :

In the name




Ϳ;5
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العالمة التجارية رقم  30676 :
يف الصنف  31 :

Ϳ;5

التاريخ  7102/19/31 :




من اجل امللح 
 7102
/31
الضفة
كة/19امالح
التاريخ : :شر
أبسم
من اجل

:

امللح 

الغربية :
أبسم
شركةخصوصية
مسامهة

امالح

الغربية مسامهة خصوصية

الضفة

العننا  :عم ل ال حر الم
العننا

 :عم ل ال حر الم

ا يح

ا يح

عنوان التبليغ  :مشال البحر امليت ارحيا


عنوان التبليغ  :مشال البحر امليت ارحيا





Date: 30/05/2017



التجارية رقم  30676 :
العالمة :
يف الصنف  31 :

Trade Mark No.: 31626
In Class: 30

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

Date:
In the30/05/2017
name of: Sharekat Amlah Aldeffah Alghrrbeyah
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŽŬŝŶŐƐĂůƚ
Mosahama
Khososiya
In the name of: Sharekat Amlah Aldeffah Alghrrbeyah
Trade Mark No.:
31626
ŽŽŬŝŶŐƐĂůƚ
In Class: 30

Mosahama Khososiya

ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĂŵĂůůďĂŚĂƌůŵĂǇĞƚƌĞĂŚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ^ŚĂŵĂůůďĂŚĂƌ
 ůŵĂǇĞƚƌĞĂŚĂ


ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĂŵĂůůďĂŚĂƌůŵĂǇĞƚƌĞĂŚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :^ŚĂŵĂůůďĂŚĂƌ
:

ůŵĂǇĞƚƌĞĂŚĂ


Ϳ ; 01










ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب

 شركة تكنو كواليت: أبسم



In the name
of: Sharikat Techno Quality LilIstisharat

Alaidariah Mosahmah Khososiah
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 مسامهة2017/11/7
لالستشارات اإلدارية
العدد العرشون

; 01 317
Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞƌĂŚ^ĂĨĨĂtĂƐĂƚ>ďĂůĂĚ

خصوصية

ي ال ورة صووف يس و

 ا: العنونا

ال لد



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞƌĂŚ
Trade
Mark No.: 31627
 ^ĂĨĨĂtĂƐĂƚ>ďĂůĂĚ
InClass: 35
Date:
30/05/2017






 رام هللا و البرية صفا وسط البلد: عنوان التبليغ
 30672 : العالمة التجارية رقم
: الصنف
يف
ƚĞĐŚŶŽ منح محاية على كلمة39بعدم
مشروطة
 7102/19/31ƋƵĂůŝƚǇ
: التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
: من اجل


 ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
Trade Mark No.: 31627
 30672 :  العالمة التجارية رقم
In the name
of: Sharikat
Techno Quality LilIstisharat
كواليت
In Class:
35
 39 :تكنو
 شركةيف الصنف: أبسم
Alaidariah
Mosahmah
Khososiah
Date: 30/05/2017
 7102
/
19
/
31
ية مسامهة:التاريخر
لالستشارات اإلدا


; 00 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞƌĂŚ^ĂĨĨĂtĂƐĂƚ>ďĂůĂĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞƌĂŚ

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

the name of: Sharikat Techno Quality
 In
^ĂĨĨĂtĂƐĂƚ>ďĂůĂĚ
Alaidariah
Mosahmah Khososiah

ي ال ورة صووف يس و

 رام هللا و البرية صفا وسط البلد: عنوان التبليغ

ƚĞĐŚŶŽ مشروطة بعدم منح محاية على كلمة
ƋƵĂůŝƚǇ





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞƌĂŚ
^ĂĨĨĂtĂƐĂƚ>ďĂůĂĚ
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االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
كواليت
تكنو
كة
شر
:
أبسم
مسامهة

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞƌĂŚ^ĂĨĨĂtĂƐĂƚ>ďĂůĂĚ



 ا: العنونا

ال لد

LilIstisharat



خصوصية

يسوو

ة صووف
وور

اإلدارية

ي ال

ا

لالستشارات

خصوصية

:

ا
العنون

ال لد

 رام هللا و البرية صفا وسط البلد: عنوان التبليغ

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة
ƋƵĂůŝƚǇ


ƚĞĐŚŶŽ



; 00 Ϳ









Trade Mark No.: 31628
In Class: 5

Trade Mark No.: 31628
In Class: 5

; 00 Ϳ

Date: 30/05/2017

Date: 30/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ Ͳ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ͕
ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽͲ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ͕
ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͘



 7102/19/31 : التاريخ
 املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من: من اجل
املناعة

وأمراض
اجللدية

جهاز



وامراض

الفريوسية

االمراض

وعالج

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
اجلهاز

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض االورام وامراض

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة


.العيون وامراض اجلهاز التنفسي

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

In the name of: Johnson & Johnson
Trade Mark No.: 31628
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
In
Class: 5
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽͲ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ͕

ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͘







30679 : العالمة التجارية رقم

9 : يف الصنف


7102 /19 /31 : التاريخ
 املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من: من اجل



Date:
30/05/2017
h͘^͘͘
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

 30679 : العالمة التجارية رقم
 9 : يف الصنف



 .العيون وامراض اجلهاز التنفسي
 جونسون اند جونسون: أبسم
 30679 : العالمة التجارية رقم
 عوريو مور ن نج رسو ا ي: العننا
 9 : يف الصنف

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

 7102/19/31 : التاريخ
الصيدلية البشرية للوقاية من
املستحضرات
االمريك و
 ت المتحدة: اجلال
من الن
ا32200 يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا

املناعة
جهاز
وامراض
،حمامون
،شحادة
الفريوسية ورجا
االمراضعزيز وفؤاد
: وعالج التبليغ
عنوان
وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
وااللتهاابت
رام هللا,21 ب.ص
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض

أبسم :

name of: Johns on & Johnson

جونسون اند جونسون
:

ا
العنن

عوريو
انووود

جننسووون

مور

ج رسو
ن ن

جننسووون

العدد العرشون 2017/11/7
انزييووووكا
ير
ت

ال
الن

ن

وووون

المتحدة

يز
عنوان التبليغ  :عز
ص.ب ,21رام هللا


اا
بوووح ي

ج رسووووو

االمريك

وفؤاد

ا

و

ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

ي
ن

ووون

32200ا

ورجا

In the

شحادة،

:

حمامون،

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Ϳ ; 07






العالمة







ية رقم 30675 :
التجار

يف الصنف 9 :

Trade Mark No.: 31629
In Class : 5



 30675
جونسون رقم
العالمة التجارية
اند  :جونسون
أبسم :
الصنفنا :9 :
عووووريو موووور ن نج رسووووو
يف العنوووو
التاريخ 7102 /19 /31 :

Trade
Markof:
No.:
31629 & Johnson
In
the name
Johnson
In Class: 5
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
Date : 30/05/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
اجلهاز

وأمراض
اجللدية

العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض االورام

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات.

وامراض

وامراض

التهاب

املعدية

املعدة واالمعاء واالمراض

ذات

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞ ƉƌĞ ǀĞ ŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂůŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞ ƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲ ŝŶƚĞ ƐƚŝŶĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
ŝŶĨĞ ĐƚŝŽƵƐͲ ƌĞ ůĂƚĞ ĚĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŵĞ ƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞ ƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
͘ǀĂĐĐŝŶĞ Ɛ

Date: 30/05/2017
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
التاريخ
 7102انود جننسون
/31ي/19جننسون
يدن:نانيو
͘͘^͘h
البشرية للوقاية من /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
املستحضرات
الصيدلية رسووو ا
ووكا ن ووون ج
اجلي:اا ن ووون يرانزييو
من بوووح

االمراضال ت
32200ا الن
المتحدة وامراض جهاز املناعة
الفريوسية
وعالج
الدمويةحمامون،
شحادة،
القلب ورجا
وامراضيز وفؤاد
التبليغ  :عز
عنوان
وأمراض
واالوعية
وااللتهاابت
ب ,21رام
ص.
العصيب هللااملركزي واالالم واالمراض اجللدية
اجلهاز
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .

جونسون اند جونسون
أبسم :


يدننانيو ي جننسون انود جننسون
بوووح ياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا

أبسم  :جونسون اند جونسون
ا
العنوووون

:

انيو
يدنن

ي

عووووريو

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

انود جننسون

ال
32200ا الن

ت المتحدة

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,21رام هللا


وفؤاد

ورجا

ا

شحادة،















Ϳ ; 03



العالمة التجارية رقم  30631 :
يف الصنف  9 :

العالمة التجارية رقم 30631 :

يف الصنف 9 :





التاريخ  7102/19/31 :

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
اجللدية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
اجلهاز
املعدة واالمعاء واالمراض

Trade Mark No.: 31630
In Class: 5

Trade Mark No.: 31630
In Class: 5
Date: 30/05/2017

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج

وامراض التهاب
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التاريخ 7102 /19 /31 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



Ϳ ; 03






:

حمامون،







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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


انزييوووكا ن ووون ج رسووو
اا ن ووون ير
بوووح ي



In the name of: Johnson & Johnson



In the name of: Johnson & Johnson

موووور ن نج رسووووو

جننسون





ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Ϳ ; 03
͘͘^͘h

العنوووونا  :عووووريو موووور ن نج رسووووو

32200ا النال ت المتحدة

ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
 ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

املعدية ذات

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة

العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض االورام وامراض

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات.

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

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .
العالمة التجارية رقم  30631 :
يف الصنف  9 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

Date: 30/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ



التاريخ  7102/19/31 :

Trade Mark No.: 31630
In Class: 5
Date: 30/05/2017







العدد العرشون 2017/11/7

210




Ϳ

أبسم  :جونسون اند جونسون

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العنوووونا  :عووووريو موووور ن نج رسووووو
يدننانيو ي جننسون انود جننسون
بوووح ياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا

32200ا النال ت المتحدة

أبسم  :جونسون اند جونسون

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

ا
العنوووون

:

انيو
يدنن

ي

اا
بوووح ي

ن ووون

عووووريو

موووور

جننسون

انزييوووكا
ير

ال
32200ا الن

ن ووون

ت المتحدة

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,21رام هللا


وفؤاد

جننسون
ج رسووو

ورجا

name of: Johns on & Johnson

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ا

شحادة،

:

حمامون،





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


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



العالمة التجارية رقم 30630 :

يف الصنف 9 :



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
Trade Mark No.: 31631
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
In Class: 5
Ϳ ; 01
͘͘^͘h
Date: 30/05/2017

Trade Mark No.: 31631
In Class : 5



انيو 9ي  جننسون انود جننسون
يف يدنن
الصنف :
 7102ن ووون ج رسووو ا
/19رانزييوووكا
 31و/وون ي
ووح ياا ن
بو
التاريخ :

Date: 30/05/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
اجلهاز

وأمراض
اجللدية

العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض االورام

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات.

وامراض

وامراض التهاب





 30630نج رسووووو
عووووريو موووور ن
العنوووونا
التجار :ية رقم  :
العالمة
التاريخ 7102 /19 /31 :





Ϳ ; 01





In the

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

ج رسووووو
ن ن

انود

In the name of: Johnson & Johnson
; 01

املعدية ذات

املعدة واالمعاء واالمراض

32200ا النال ت المتحدة

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة
ص.ب ,21رام هللا
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض

اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞ ƉƌĞ ǀĞ ŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂůŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞ ƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞ ƐƚŝŶĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
ŝŶĨĞ ĐƚŝŽƵƐͲƌĞ ůĂƚĞ ĚĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŵĞ ƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞ ƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
͘ǀĂĐĐŝŶĞ Ɛ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ

͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ

͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض


وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .
العيون
In the name of: Johnson & Johnson
أبسم  :جونسون اند جونسون
Ϳ ; 09
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
 العنوووونا  :عووووريو موووور ن نج رسووووو
Trade
Mark
No.:
31631
العالمة التجارية رقم  30630 :
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
يدننانيو ي جننسون انود جننسون
In
Class: 5
يف الصنف  9 :
͘͘^͘h
بوووح ياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا
Date: 30/05/2017
التاريخ  7102/19/31 :


32200ا النال ت المتحدة

حمامون ،من
البشرية للوقاية
املستحضرات
عنواناجل :
من
الصيدليةشحادة،
وفؤاد ورجا
التبليغ  :عزيز
االمراضهللا الفريوسية وامراض جهاز املناعة
وعالج ,21رام
ص.ب
أبسم :

جونسون اند
:

ا
العنوووون

انيو
يدنن

ي

ن

ووون

اا
بوووح ي

32200ا

جونسون

عووووريو

موووور

جننسون

انزييوووكا
ير

ال
الن

ت

يز
عنوان التبليغ  :عز
ص.ب ,21رام هللا


ج
ن ن

انود

ن

ووون

المتحدة

وفؤاد

جننسون
ج

ورجا

ا

شحادة،

حمامون،

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات








واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العالقة


اللقاحات .
اجلهاز :التنفسي،
العيون
 30637
وامراضية رقم
العالمة التجار

ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ

͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ 322
Ϳ ; 09

ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ

͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ













ية رقم 30637 :
العالمة التجار

يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /19 /31 :

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
اجلهاز
العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض االورام

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات.

وامراض

التهاب

املعدة واالمعاء واالمراض

املعدية

ذات

التاريخ  7102/19/31 :

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض

Trade Mark No.: 31632
In Class: 5
Date : 30/05/2017



وأمراض
اجللدية

يف الصنف  9 :

Trade Mark No.: 31632
In Class : 5



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج

وامراض

name of: Johns on & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

رسووووو

رسووو

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

In the

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

Ϳ ; 09

Ͳ ƚŚĞ ƉƌĞ ǀĞ ŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂůŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞ ƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲ ŝŶƚĞ ƐƚŝŶĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
ŝŶĨĞ ĐƚŝŽƵƐͲ ƌĞ ůĂƚĞ ĚĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŵĞ ƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞ ƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
͘ǀĂĐĐŝŶĞ Ɛ

Date: 30/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ





In the name of: Johnson & Johnson


أبسم  :جونسون اند جونسون



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
Trade
Mark No.: 31632
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
211
In
Class: 5
͘͘^͘h
Date: 30/05/2017

العنوووونا  :عووووريو موووور ن نج رسووووو

العالمة التجارية رقم  30637 :
يف الصنف  9 :

جننسون انود جننسون
انيو ي
العدد يدنن
2017/11/7
العرشون

بوووح ياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا

 7102
التاريخ :
المتحدة
 /19ت
/31النال
32200ا

حمامون ،من
البشرية للوقاية
املستحضرات
عنواناجل :
من
الصيدليةشحادة،
وفؤاد ورجا
التبليغ  :عزيز
هللا الفريوسية وامراض جهاز املناعة
االمراض
وعالج ,21رام
ص.ب
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العالقة

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .

أبسم  :جونسون اند جونسون

يدننانيو ي جننسون انود جننسون
بوووح ياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا

32200ا النال ت المتحدة

ا
العنوووون

:

انيو
يدنن

ي

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

انود جننسون

انزييوووكا ن ووون ج رسووو
اا ن ووون ير
بوووح ي

ال
32200ا الن

ت المتحدة

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,21رام هللا


; 06
In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

موووور ن نج رسووووو

وفؤاد

Ϳ

ورجا

ا

شحادة،



 

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
:

حمامون،



العالمة التجارية رقم 30633 :

يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /19 /31 :

323
Ϳ





; 06










من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج

التاريخ  7102/19/31 :

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
اجلهاز
املعدة واالمعاء واالمراض






العالمة التجارية رقم  30633 :
يف الصنف  9 :
وامراض التهاب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ










In the name of: Johnson & Johnson

أبسم  :جونسون اند جونسون
عووووريو

ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ

͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ

ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ

͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العنوووونا  :عووووريو موووور ن نج رسووووو

جننسون

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

وأمراض
اجللدية

املعدية ذات

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة
العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض االورام

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات.

وامراض

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

Ϳ ; 06



Trade Mark No.: 31633
In Class: 5

Trade Mark No.: 31633
In Class: 5
Date: 30/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

Date: 30/05/2017

Ͳ ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝ ƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .
In the name of: Johnson & Johnson
أبسم  :جونسون اند جونسون

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
 العنوووونا  :عووووريو موووور ن نج رسووووو
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Trade Mark No.: 31633
 30633
التجاريةي رقم  :
العالمة
جننسون
جننسون انود
يدننانيو
͘͘^͘h
In Class: 5
الصنفاا :ن و9وون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا
يف بوووح ي
Date: 30/05/2017
المتحدة
19ال /ت
31ا /الن
32200
 7102
التاريخ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
الصيدليةشحادة،
وفؤاد ورجا
التبليغ  :عزيز
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
حمامون ،من
البشرية للوقاية
املستحضرات
عنواناجل :
من
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
وعالج ,21رام
ص.ب
االمراضهللا الفريوسية وامراض جهاز املناعة
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ

اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية


وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ



In the name of: Johnson & Johnson

أبسم  :جونسون اند جونسون
العنوووونا

:

يدننانيو

ي

عووووريو

موووور ن نج رسووووو

جننسون

انود جننسون

انزييوووكا ن ووون ج رسووو
اا ن ووون ير
بوووح ي

ال
32200ا الن

ت المتحدة

العدد العرشون 2017/11/7
عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,21رام هللا


ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

وفؤاد

ورجا

ا

:

شحادة ،حمامون،

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

212
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Ϳ ; 02

أبسم  :جونسون اند جونسون





العنوووونا  :عووووريو موووور ن نج رسووووو

العالمة التجارية رقم  30631 :
الصنفاا :ن و9وون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا
يف بوووح ي
 7102
التاريخ :
المتحدة
19ال /ت
31ا /الن
32200




يدننانيو ي جننسون انود جننسون

العالمة التجارية رقم 30631 :

يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /19 /31 :

In the name of: Johnson & Johnson



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
Trade
Mark No.: 31634
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
In
Class: 5
͘͘^͘h
Trade Mark No.: 31634
In Class: 5



Date: 30/05/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
اجللدية
واالمراض
واالالم
كزي
املر
العصيب
اجلهاز

حمامون ،من
البشرية للوقاية
املستحضرات
اجل :
من
الصيدلية شحادة،
وفؤاد ورجا
التبليغ  :عزيز
عنوان
االمراضهللا الفريوسية وامراض جهاز املناعة
وعالج ,21رام
ص.ب
وامراض التهاب

املعدة واالمعاء واالمراض

العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض

العيون وامراض اجلهاز التنفسي.

املعدية ذات

االورام وامراض

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض

اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العالقة

العيون وامراض اجلهاز التنفسي .

أبسم  :جونسون اند جونسون

Date: 30/05/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ

͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ

ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ

͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ




Ϳ

; 09
In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العنوووونا  :عووووريو موووور ن نج رسووووو
يدننانيو ي جننسون انود جننسون
بوووح ياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا

32200ا النال ت المتحدة

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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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التجارية رقم  30639 :
العالمة
يف الصنف  10 :

Ϳ ; 09

التاريخ  7102/19/31 :

Trade Mark No.: 31635
In Class: 41
Date: 30/05/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
͘ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

من اجل  :التعليم والتهييب  ،التدريب  ،الرتفيه ،
األنشطة الرايضية والثقافية 
In the name of: Sharekat Bawabat Istanboul Althahabiya
أبسم  :شركة بوابة اسطنبول
Litejarat Alselaa Alestehlakiya Mosahama Khososiya
السلع
لتجارة
اليهبية
االستهالكية مسامهة خصوصية
العنوووووووونا  :ا

اس،ن نل سنتر

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďĞĂƌŝŚŵĂƌĞƚ/ƐƚĂŶďŽƵů^ŝŶƚĂƌ

ال وووووووورة دموووووووو ة

عنوان التبليغ  :رام هللا البرية عمارة اسطنبول سنرت


العالمة التجارية رقم  30639 :

يف الصنف  10 :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůďĞĂƌŝŚ
ŵĂƌĞƚ/ƐƚĂŶďŽƵů^ŝŶƚĂƌ
Trade
 Mark No.: 31635
In Class: 41


Date: 30/05/2017







213

2017/11/7 العدد العرشون

; 05 Ϳ

326


Trade Mark No.: 31636

 30636 : العالمة التجارية رقم

In Class: 40
Date: 31/05/2017






 11 : يف الصنف
 7102/19/30 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƌŝƚĞƌĂŶĚĚĞƐŝŐŝŶ
In the name of: ahmed hussein yousef sabry
;

05

  تصميم, طباعة ورقية: من اجل
 امحد حسني يوسف: أبسم


Ϳ



صربي
 30636
العالمة
 ع النف:رية لقرقملو:التجا
العننا


Trade
Mark No.: 31636
ĚĚƌĞƐƐ͗ƋĂůƋŝůŝĂͲƐŚĂƌĞĂůŶĂĨĂƋ
; 02 Ϳ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 40
:ƋĂůƋŝůŝĂͲƐŚĂƌĞĂůŶĂĨĂƋ
Date: 31/05/2017
327

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƉƌŝƚĞƌĂŶĚĚĞƐŝŐŝŶ
Tra de



Ma rk No.: 3 163 6



In Cla ss : 40
Da te : 3 1 /0 5 /2 017




 تصميم,رقية
و
يوسف
حسني

ĚĚƌĞƐƐ͗ƋĂůƋŝůŝĂͲƐŚĂƌĞĂůŶĂĨĂƋ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƋĂůƋŝůŝĂͲƐŚĂƌĞĂůŶĂĨĂƋ

النف





71

لو

طباعة
امحد

لق

قلقيلة

:

:

:

من اجل
:
أبسم
ي
صرب

ا
العنن

عنوان ا لتبليغ



  تصميم, طباعة ورقية: من اجل

 امحد حسني يوسف: أبسم


Ϳ





ع

ع ا لنفق
شار



;

ية
العالمة ا لتجار


11 : يف ا لصنف
7102 /19 /30 : ا لتاريخ

قلقيلة شارع النفق
عنوان
 11: التبليغ
: الصنف
يف
 7102/19/30 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƌŝƚĞ ƌĂŶĚĚĞ ƐŝŐŝŶ
In the na me o f: a hme d hus s e in yo use f sa bry







30636 : رقم

In the name of: ahmed hussein yousef sabry







صربي







ĚĚƌĞƐƐ͗ƋĂůƋŝůŝĂͲƐŚĂƌĞĂůŶĂĨĂƋ
 لق لو ع النف: العننا
Trade Mark No.: 31637

13613
: العالمة التجارية رقم
; 71 Ϳ
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 قلقيلة شارع النفق: عنوان التبليغ
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Date:
31/05/2017

0233
/
20
/
13
:
التاريخ

ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗
EĞǁƐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖  خدمات االتصاالت, االتصاالت, وكاالت االنباء: من اجل
 /Ŷ

ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ͕ ƌĂĚŝŽ͕ ƚĞůĞŐƌĂƉŚ͕
 ƚĞůĞƉŚŽŶĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ االلكرتونية وابلراديو وابلتليغراف وابلتلفون وابلكمبيوتر عرب كافة

ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶǀŝĂĂůůŵĞĂŶƐŽĨƚĞůĞĐŽŵƉƵƚŝŶŐ͕ االتصال احملوسب من خالل اتصال الفيديو التفاعلي
وسائل
ǀŝĂ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽŐƌĂƉŚǇ͕ ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ŽŶ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů
; 71 Ϳ وابالخص عرب الكمبيوترات النهائية ومالحقات الكمبيوتر
ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĂŶĚͬŽƌ ĚŝŐŝƚĂů ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ او الرقيمة وابالخص هواتف الفيديو/واملعدات االلكرتونية و
ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ǀŝĚĞŽƉŚŽŶĞ͕ ǀŝƐƵĂů ƚĞůĞƉŚŽŶĞ ĂŶĚ
ǀŝĚĞŽ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐ͖
ĐĞůůƵůĂƌ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞ  خدمات اتصاالت اهلواتف,واهلواتف املصورة واالتصال املرئي
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƐĞŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

ŽĨ ƚĞůĞŐƌĂŵƐ ĂŶĚ ŵĞƐƐĂŐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĂŶĚ  نقل ونشر الصورة, ارسال ونقل الرسائل والتليغرام, النقالة
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶŽĨŝŵĂŐĞƐ͕ƐŽƵŶĚĂŶĚĚĂƚĂ͕ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  والصوت والبياانت املعلوماتية عرب الكمبيوترات النهائية
ǀŝĂ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůƐ͕ ĐĂďůĞ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂĂŶĚǀŝĂĂŶǇŽƚŚĞƌŵĞĂŶƐŽĨ والكوابل ووسائل االتصاالت احملوسبة وعرب اي سبل اتصال
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƵƐĞƌ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ Ă  توفري نقاط نفاذ للمستخدمني اىل شبكة كمبيوتر عاملية,اخرى
ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ ;ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐͿ͖
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ  خدمات االتصال التفاعلي (االتصاالت) بث,)(مزود خدمة
;ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐͿ͖ ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ŽĨ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ برامج التلفاز وبشكل عام برامج الوسائط املتعددة (حترير
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ;ĐŽŵƉƵƚĞƌĞĚŝƚŝŶŐŽĨƚĞǆƚƐĂŶĚͬŽƌƐƚŝůů او االصوات/او الصور املتحركة و/ حموسب للنصوص و

ŽƌĂŶŝŵĂƚĞĚŝŵĂŐĞƐĂŶĚͬŽƌŵƵƐŝĐĂůŽƌŶŽŶͲŵƵƐŝĐĂů
ƐŽƵŶĚƐ͕ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐĞͿ͖ ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ  بث,) املوسيقية او غري املوسيقية للتفاعل او الستعمال اخر
ĂŶĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ  خدمات تلفاز الكوابل او,ونقل برامج الراديو والتلفزيون
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖ ĐĂďůĞ ĂŶĚ ƐĂƚĞůůŝƚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
ŵŽƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ ŽĨ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ĂŶĚ الستاليت وبشكل عام بث برامج الصوت والصورة وبرامج
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ;ĐŽŵƉƵƚĞƌĞĚŝƚŝŶŐŽĨƚĞǆƚƐ
او الصور املتحركة/الوسائط املتعددة (حترير حموسب للنصوص و
ĂŶĚͬŽƌ Ɛƚŝůů Žƌ ĂŶŝŵĂƚĞĚ ŝŵĂŐĞƐ ĂŶĚͬŽƌ ŵƵƐŝĐĂů Žƌ
ŶŽŶͲŵƵƐŝĐĂů ƐŽƵŶĚƐ͕ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐĞͿ͖ او االصوات املوسيقية او غري املوسيقية للتفاعل او الستعمال/و
ŽŶͲůŝŶĞ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů
ƉƵďůŝĐ;ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶͲůŝŶĞͿ͖ƌĞŶƚĂů  االتصال املباشر, اتصال الصوت والصورة املباشر للعامة,)اخر




;ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐͿ͖ ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ŽĨ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ;ĐŽŵƉƵƚĞƌĞĚŝƚŝŶŐŽĨƚĞǆƚƐĂŶĚͬŽƌƐƚŝůů
214ŽƌĂŶŝŵĂƚĞĚŝŵĂŐĞƐĂŶĚͬŽƌŵƵƐŝĐĂůŽƌŶŽŶͲŵƵƐŝĐĂů
ƐŽƵŶĚƐ͕ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐĞͿ͖ ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
ĂŶĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖ ĐĂďůĞ ĂŶĚ ƐĂƚĞůůŝƚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
ŵŽƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ ŽĨ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ĂŶĚ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ;ĐŽŵƉƵƚĞƌĞĚŝƚŝŶŐŽĨƚĞǆƚƐ
ĂŶĚͬŽƌ Ɛƚŝůů Žƌ ĂŶŝŵĂƚĞĚ ŝŵĂŐĞƐ ĂŶĚͬŽƌ ŵƵƐŝĐĂů Žƌ
ŶŽŶͲŵƵƐŝĐĂů ƐŽƵŶĚƐ͕ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐĞͿ͖
ŽŶͲůŝŶĞ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů
ƉƵďůŝĐ;ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶͲůŝŶĞͿ͖ƌĞŶƚĂů
ŽĨĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽĂĚĂƚĂďĂƐĞƐĞƌǀĞƌ͖ƚƌĂŶƐŵŝƚƚŝŶŐŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ǀŝĂ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĂŶĚ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ǀŝĂ ƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ƚƌĂŶƐŵŝƚƚŝŶŐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǀŝĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ Ă ǀŝĞǁ ƚŽ ŽďƚĂŝŶŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ŝŶ ĚĂƚĂ ďĂŶŬƐ͖ ƚƌĂŶƐŵŝƚƚŝŶŐ
ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů
ƉƵďůŝĐ͖ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƉƵďůŝĐ ;ƚƌĂŶƐŵŝƚƚŝŶŐ
ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂůůǇͿ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽŶͲůŝŶĞ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ĨŽƌĂ͖
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
;ƚƌĂŶƐŵŝƚƚŝŶŐ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͿ ŝŶ ƚŚĞ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕
ǀŝĚĞŽ ĂŶĚ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĨŝĞůĚƐ͖ ƚƌĂŶƐŵŝƚƚŝŶŐ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ŝŶ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ŽĨƚĞǆƚƐ͕ƐŽƵŶĚ͕ŝŵĂŐĞƐĂŶĚǀŝĚĞŽƐďǇĚŽǁŶůŽĂĚŝŶŐ
ƚŚĞŵĨƌŽŵĂĐŽŵƉƵƚĞƌŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞĚĂƚĂďĂƐĞŽŶƚŽ
ŵŽďŝůĞ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ ĂŶĚ Ăůů ƌĞĂĚĞƌͲƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ŽĨ
ŵƵƐŝĐ͕ ŝŵĂŐĞƐ͕ ƚĞǆƚ͕ ǀŝĚĞŽ ĂŶĚ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĚĂƚĂ͖
ĚŽǁŶůŽĂĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚĞǆƚƐ͕ ƉƌĞƐƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ͕
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ ƚĞůĞŐƌĂŵƐ͕ ŝŵĂŐĞƐ͕ ůŽŐŽƐ͕ ŵĞƐƐĂŐĞƐ͕
ĚĂƚĂ͕ ƐŽƵŶĚƐ͕ ƌŝŶŐƚŽŶĞƐ͕ ŵƵƐŝĐ͕ ŐĂŵĞƐ͕ ǀŝĚĞŽƐ ĂŶĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǀŝĂĐŽŵƉƵƚĞƌƚĞƌŵŝŶĂůƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŝĂ
ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ĐĂďůĞ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ŵĞĚŝĂ͕ ŵŽďŝůĞ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌ ĂŶĚ ǀŝĂ
ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͖
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞǆĐŚĂŶŐĞƐ ŽĨ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞ
ĂŶĚ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĞǆĐŚĂŶŐĞƐ
ŽĨ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞ ǀŝĂ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ Žƌ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ ĂŶĚ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
ŽǀĞƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ

In the name of: JEUNESSE TV
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϴƌƵĞ&ƌĂŶĐŽŝƐϭĞƌ͕ϳϱϬϬϴ
WZ/^͕&ZE
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







برامج التلفاز وبشكل عام برامج الوسائط املتعددة (حترير

او االصوات/او الصور املتحركة و/2017/11/7
العرشونللنصوص و
العددحموسب
 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/الوسائط املتعددة (حترير حموسب للنصوص و

او االصوات املوسيقية او غري املوسيقية للتفاعل او الستعمال/و
 االتصال املباشر, اتصال الصوت والصورة املباشر للعامة,)اخر
 اتجري وقت,للعامة (نقل املعلومات مباشرة) ابلصوت والصورة
 نقل املعلومات عرب الكمبيوتر و,نفاذ اىل خادم قواعد بياانت
 نقل,عرب شبكة اتصاالت ابلكمبيوتر وابالخص عرب االنرتنت

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,)االلكرتونية للجمهور (نقل املعلومات الكرتونيا

 خدمات االتصاالت (نقل املعلومات) يف جمال الوسائط,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

النقالة واىل كافة قارائت ومسجالت املوسيقى والصورة والنص

 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

شبكات اتصاالت ابلكمبيوتر مبا فيها عرب االنرتنت والكوابل
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

 جونيس يت يف: أبسم

 فرنسا, باريس80552 , رو فرانسيوس لير82 : العنوان
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العالمة التجارية رقم  13613:

يف الصنف  13 :

التاريخ  0233/20/13 :

من اجل  :التدريس ,التدريب ,التعليم والرتفيه عموما يف كافة

جماالت الوسائط املتعددة وخصوصا االلكرتونية ( الرقمية

واملتناظرة) ,بغض النظر عن طبيعة االستشارة والنقل ,اخلدمات
تستهدف الرتفيه للعامة ,نشر النصوص (ما عدا االعالانت

النصية) والرسوم التوضيحية و الكتب و املراجع و الصحف و
اجملالت الدورية و اجملالت واملنشورات من اي نوع اخر ( ما عدا

املنشورات الدعائية) وبكافة اشكاهلا يشمل ذلك املنشورات

االلكرتونية والرقمية ,تقدمي خدمات النشر اوالبث احلي الغري

قابل للتحميل ,تقدمي املقدمات والتعليم يف كافة جماالت
املصلحة العامة ,حتضري واجراء الندوات من حيث املكان

واملواضيع ,عقد املؤمترات واملنتدايت و االجتماعات و
الندوات ,انتاج و تصميم الربامج التلفزيونية والسنمائية
واملسموعة ابلراديو والربامج السمعية البصرية وبرامج الوسائط

املتعددة ( حترير النصوص ابلكمبيوتر و/او الصور واملؤثرات
الصوتية واملرئية الثابتة او املتحركة و/او املقاطع املوسيقية وغري

املوسيقية للغرض التفاعلي او غريه) ,نشر الكتب ,تنظيم

املسابقات وااللعاب واليانصيب وغريها ( الغراض تعليمية

وترفيهية) ,تنظيم انشطة ومحالت معلوماتية احرتافية او غري ذلك

( الغراض تعليمية وتدريبية) ,تنظيم معارض الغراض ثقافية

وتعليمية ,انتاج وحترير برامج املعلومات وبرامج الرتفيه للراديو
والتلفزيون والربامج السمعية البصرية وبرامج الوسائط املتعددة

(حترير النصوص ابلكمبيوتر و/او الصور واملؤثرات الصوتية

واملرئية و/او املقاطع املوسيقية وغري املوسيقية للغرض التفاعلي
او غريه) ,انتاج و تنظيم وتقدمي العروض ,انتاج وحترير واتجري
االفالم واالشرطة واشرطة الفيديو وكل وسائل ختزين الصوت

و/او الصورة و الوسائط املتعددة ( االقراص املدجمة التفاعلية و
اقراص القراءة فقط املدجمة) ,خدمات حترير ونشر االصوات

و/او الوسائط املرئية و/او التسجيالت الصوتية او املرئية و
حافظات الوسائط املتعددة ( االقراص التفاعلية واقراص القراءة
فقط املدجمة) ,خدمات حترير ونشر برامج الوسائط املتعددة (
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ĂŶĚ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ĂŶĚ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ
;ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĞĚŝƚŝŶŐ ŽĨ ƚĞǆƚƐ ĂŶĚͬŽƌ ŝŵĂŐĞƐ͕ Ɛƚŝůů Žƌ
͕ĂŶŝŵĂƚĞĚ͕ ĂŶĚͬŽƌ ŵƵƐŝĐĂů Žƌ ŶŽŶͲŵƵƐŝĐĂů ƐŽƵŶĚƐ
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العنوووو
ĂůůƐŽƵŶĚĂŶĚͬŽƌǀŝƐƵĂůŵĞĚŝĂ͕ƐŽƵŶĚĂŶĚͬŽƌŝŵĂŐĞ
حافظات
و
ئية
ر
امل
او
الصوتية
التسجيالت
او
/
و
دمات
املدجمة)ب ,خ
فرنسحترير ونشر برامج الوسائط املتعددة ( ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ĂŶĚ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĐĂƌƌŝĞƌƐ ;ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ
يال,
فقط55332
الوسائط املتعددة ( االقراص التفاعلية واقراص القراءة
͕ĚŝƐĐƐ
ƌĞĂĚͲŽŶůǇ
ĚŝŐŝƚĂů
ĂƵĚŝŽ
ĐŽŵƉĂĐƚ
͖ͿĚŝƐĐƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
التفاعلية و/او
ونشر براو
حتريرالثابتة
ŐĞŶƚƐو/او
ابلكمبيوتر
حترير النصوص
/'/W
الصورͲ
dDW
امج الوسائط
املدجمة) ,خدمات
عنوان التبليغ  :فقط
ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ
النصوص ابلكمبيوتر و /او الصور
املوسيقية (و حترير
املقاطع الصوتية املتعددة
غري
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
;ĐŽŵƉƵƚĞƌ
املوسيقية لالغراض التفاعلية او ĞĚŝƚŝŶŐ ŽĨ ƚĞǆƚƐ ĂŶĚͬŽƌ ŝŵĂŐĞƐ͕ Ɛƚŝůů Žƌ

الثابتة او التفاعلية و /او املقاطع الصوتية املوسيقية و
غريها ) ,اقراض الكتب واملنشورات االخرى ,خدمات املكتبة ͕ĂŶŝŵĂƚĞĚ͕ ĂŶĚͬŽƌ ŵƵƐŝĐĂů Žƌ ŶŽŶͲŵƵƐŝĐĂů ƐŽƵŶĚƐ
ذري املوسيقية لالذراض التفاعلية او ذريها ) ,اقراض
ĨŽƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐĞͿ͖ ůĞŶĚŝŶŐ ŽĨ ďŽŽŬƐ ĂŶĚ
خدمات املكتبة
االخرى,
املصورةواشرطة
واالشرطة
االفالم
واملنشوراتاض
املصورة ابلفيديو مباالكتبفيها اقر
ŽƚŚĞƌ
͕ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ ǀŝĚĞŽƚĂƉĞ ůŝďƌĂƌǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ

ابلفيديو مبا فيها اقراض االفالم واالشرطة واشرطة

الوسائط
ختزين و/او
االصوات
ختزين
الفيديو وكافة وسائل
املرئية و ŶĂŵĞůǇ ůĞŶĚŝŶŐ ŽĨ ĨŝůŵƐ ĂŶĚ ĐĂƐƐĞƚƚĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ
الوسائط
او
/
و
االصوات
وسائل
كافة
و
الفيديو

من قبل ĐĂƐƐĞƚƚĞƐ͕ĂŶĚŽĨĂůůƐŽƵŶĚĂŶĚͬŽƌǀŝƐƵĂůŵĞĚŝĂĂŶĚ
اخلدمات
االلعاب,
املتعددة ,مكتبات
الوسائط
املتعددة ,املرئية و
املقدمة
اخلدمات
االلعاب,
مكتبات
الوسائط 
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĐĂƌƌŝĞƌƐ͖ ŐĂŵĞƐ ůŝďƌĂƌŝĞƐ͖ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
املقدمة من قبل صاحب االمتياز مبا فيها تقدمي خدمات
صاحب االمتياز مبا فيها تقدمي خدمات التدريب اويل
للطواقمƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐŽƌ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ,
التدريب اويل للطواقم ,خدمات التقارير االخبارية و
املصورة 
خدمات التقارير التقارير
͕ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂĨĨ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͖ ŶĞǁƐ ƌĞƉŽƌƚĞƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
التقارير املصورة 
االخبارية و
In the name of: JEUNESSE
TV
أبسم  :جونيس يت يف
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƌĞƉŽƌƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ


Ϳ ; 77

أبسم  :جونيس يت يف

In the nameĚĚƌĞƐƐ͗ϮϴƌƵĞ&ƌĂŶĐŽŝƐϭĞƌ͕ϳϱϬϬϴWZ/^͕&ZE
of: JEUNESSE TV

العنوووونا  22 :ي فرانسوووو نس ل وووور,
 55332ب يال ,فرنس

dDW ŐĞŶƚƐ
عنوانفرالتبليغ :
 /,'/Wفرنسا
Ͳ80552باريس
انسيوس لير,
العنوان  82 :رو
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


عنوان التبليغ  /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ









; 77 329
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Trade Mark No.: 31641
In Class: 3

العالمة التجارية رقم  30610 :
يف الصنف  3 :
التاريخ  7102/19/30 :


مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى
من اجل :



العالمة التجارية رقم  30610 :
مستحضرات تنظيف
تستعمل يف ذسيل وكي املالبس,
يف الصنف  3 :

وصقل وجلي وكشط ,صابون ,عطور وزيوت عطرية,
مستحضرات جتميل ,ذسول (لوشن) للشعر ,منظفات

أسنان 
أبسم  :شركة مناء التجارية
ذ.م.م.

المن مو  -ال حرير

Date: 31/05/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
Trade Mark No.: 31641
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
In Class: 3
ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.

العنووووونا  :صووووونديق يريووووود 11220

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϴƌƵĞ&ƌĂŶĐŽŝƐϭĞƌ͕ϳϱϬϬϴ

WZ/^͕&ZE
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϴϴϯDĂŶĂŵĂͲĂŚƌĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31642

 30617 : العالمة التجارية رقم

In Class: 41
Date: 01/06/2017

 10 : يف الصنف
 7102/16/10 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ͖
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

الرتفية, التدريب,  التعليم والتهييب: من اجل
  االنشطة الرايضية والثقافية,
In the name of: al zaytoona university for science and
 جامعة الزيتونة للعلوم: أبسم

technology "zust
والتكنولوجيا
Trade Mark No.: 31642
 30617
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůďĞĞƌĂͲďĂůŽƵͲŝƐƚĂŶďƵůďƵŝůĚŝŶŐ
دمووووو ةال ووووو لن-  رة: الرقمووووو:التجارية
العنووووونا
In Class: 41
 10نل: الصنف
ن،يف اس
Date:
01/06/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůďĞĞƌĂͲďĂůŽƵͲŝƐƚĂŶďƵů
7102
/16:/10
عمارة اسطنبول-البالوع
- البرية
التبليغ: التاريخ
عنوان

 ďƵŝůĚŝŶŐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ͖
الرتفية, التدريب,  التعليم والتهييب: من اجل
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ


  االنشطة الرايضية والثقافية,
; 2 Ϳ331




In the name of: al zaytoona university for science and
technology "zust
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůďĞĞƌĂͲďĂůŽƵͲŝƐƚĂŶďƵůďƵŝůĚŝŶŐ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ďƵŝůĚŝŶŐ


للعلوم

ة

:ĂůďĞĞƌĂͲďĂůŽƵͲŝƐƚĂŶďƵů

دمووووو-

الزيتونة

ال ووووو لن- ة
ووووور

جامعة
:
أبسم
والتكنولوجيا

 ال:

العنووووونا

ن نل،اس

عمارة اسطنبول- ع
البالو-  البرية: عنوان التبليغ












; 7 Ϳ
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Trade Mark No.: 31643
In Class: 35



Date: 01/06/2017

Trade Mark No.: 31643

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕

ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŽŶůŝŶĞƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐͿŽĨŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƌĞůĂƚĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽŽƌ
ůŝƋƵŝĚƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŶŝĐŽƚŝŶĞ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͕ŽƌĂůǀĂƉŽƌŝǌŝŶŐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚƐŵŽŬŝŶŐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͕
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ƚŽďĂĐĐŽ
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͕ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƉŽƌƚĂďůĞ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͕ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚŐŽŽĚƐ͘

In Class: 35

Date: 01/06/2017

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕

ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕

،التسويق

والبيع


 7102 /16 /10 : التاريخ
الدعاية
خدمات
:
اجل
من

 34613: العالمة التجارية رقم

،واإلعالن

ابلتجزئة

30613 : العالمة التجارية رقم

 39 : يف الصنف

الرتويج

خدمات

،التجاري

التسويق

)اإلنرتنت
على
ابلتجزئة
البيع
خدمات
( تتضمن
،ملنتجات التبغ املسخن واإلكسسوارات ذات العالقة

 33 : يف الصنف

،اإللكرتوين
التدخني
أجهزة
،اإللكرتونية
السجائر
األجهزة اإللكرتونية لتسخني التبغ أو السوائل اليت

 2142/16/14 : التاريخ

اإللكرتونية الستنشاق اهلباء

اإلجهزة

،تتضمن نيكوتني

 أجهزة التبخري عن طريق،اليي حيتوي على نيكوتني
، املبخرات للسجائر اإللكرتونية وأجهزة التدخني،الفم

 التسويق، التسويق،خدمات الدعاية واإلعالن

:

من اجل

،اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن
علب السجائر
 حماليل النيكوتني،املخمدات ملنتجات التبغ املسخنة

ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞƚĂŝů ƐĞƌǀŝĐĞƐ
 خدمات الرتويج والبيع ابلتجزئة (تتضمن خدمات،التجاري
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŽŶůŝŶĞƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐͿŽĨŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ البيع ابلتجزئة على اإلنرتنت) ملنتجات التبغ املسخن
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ  أجهزة، السجائر اإللكرتونية،واإلكسسوارات ذات العالقة

ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ Žƌ ůŝƋƵŝĚƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
 اجأجهزة اإللكرتونية لتسخني التبغ أو،ي،التدخني اإللكرتو
Trade Mark
No.:
31643
ŶŝĐŽƚŝŶĞ͕
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ ŽĨ
 30613 : العالمة التجارية رقم
 اإلجهزة اإللكرتونية الستنشاق،تتضمن نيكوتني
يفالسوائل
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͕ŽƌĂůǀĂƉŽƌŝǌŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͕
In Class: 35
 39اليت
: الصنف
ǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ƐŵŽŬŝŶŐ ، أجهزة التبخري عن طريق الفم،اهلباء الذي حيتوي على نيكوتني
Date: 01/06/2017
 7102/16/10 : التاريخ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ͕
السجائر
علب
،التدخني
وأجهزة
اإللكرتونية
للسجائر: ات
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐ
ĨŽƌĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕
ŚĞĂƚĞĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ůŝƋƵŝĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
، التسويق،خدمات الدعاية واإلعالن
املبخراجل
من
ŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕  املخمدات ملنتجات التبغ،اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
 خدمات الرتويج والبيع ابلتجزئة،التسويق التجاري
ŽŶůŝŶĞƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐͿŽĨŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽ
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ ;ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͕
السجائر
 حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف،املسخنة
ƌĞůĂƚĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
)( تتضمن خدمات البيع ابلتجزئة على اإلنرتنت
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽŽƌ
،)واإلكسسواراتاضذاتالطبية
التبغ (لغري اجأغر
التبغبدائل
،االلكرتونية
ĂŶĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ ƉŽƌƚĂďůĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐŵŽŬŝŶŐ مستلزمات،العالقة
املسخن
ملنتجات
ůŝƋƵŝĚƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŶŝĐŽƚŝŶĞ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ďĂƚƚĞƌǇ ĐŚĂƌŐĞƌƐ͕ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ  بطارايت السجائر اإللكرتونية ولتسخني أجهزة،املدخنني
ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͕ŽƌĂůǀĂƉŽƌŝǌŝŶŐ
، أجهزة التدخني اإللكرتوين،السجائر اإللكرتونية
ĚĞǀŝĐĞƐ͕
ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚƐŵŽŬŝŶŐ
الشواحن
،البطارايت
ŐŽŽĚƐ͘

ĚĞǀŝĐĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͕
اليت
شواحن السوائل
 التبغ أو،احملمولة
اإللكرتونية لتسخني
التدخني اإللكرتونية
األجهزة
 بدائل التبغ،السائل املستخدمة يف السجائر االلكرتونية



التدخني اإللكرتو،ي ،اجأجهزة اإللكرتونية لتسخني التبغ أو

( لغري األذراض الطبية) ،مستلزمات املدخنني ،بطارايت
ŶŝĐŽƚŝŶĞ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ ŽĨ
اإللكرتونية
اإلجهزة
اإللكرتونية نيكوتني،
السجائر اليت تتضمن
السوائل
التدخنيالستنشاق ͕ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͕ŽƌĂůǀĂƉŽƌŝǌŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ
أجهزة
ولتسخني
العدد
التبخري عن ط
على
العرشونحيتوي
الذي
اهلباء
الشواحنريق الفم218ǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ƐŵŽŬŝŶŐ ،
أجهزةايت،
نيكوتني ،البطار
2017/11/7شواحن
احملمولة،
اإللكرتونية
͕ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ
التدخني ،علب
القطعوأجهزة
اإللكرتونية
ات للسجائر
املبخر
والرتكيبات
اإللكرتونية،
لألجهزة
للبضائع السجائر ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐ ĨŽƌ ŚĞĂƚĞĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ůŝƋƵŝĚ
القابلة إلعادة الشحن ،املخمدات ملنتجات التبغ ͕ŶŝĐŽƚŝŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
اإللكرتونيةآنفا .
امليكورة
͕ͿƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ ;ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ
In the name of: Philip Morris Products S.A.
السائل املستخدمة يف السجائر
النيكوتني
برودكتس
حماليلموريس
املسخنة،فيليب
أبسم :
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
أس .إيه.
االلكرتونية ،بدائل التبغ (لغري اجأغراض الطبية) ،مستلزمات ĂŶĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ ƉŽƌƚĂďůĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐŵŽŬŝŶŐ
اإللكرتونية ولتسخني أجهزة ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ďĂƚƚĞƌǇ ĐŚĂƌŐĞƌƐ͕ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
يد 0ا 2333
اا ج نرين و
بطاريون
املدخنني،نا :
العنو
السجائر
ايت
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ننع ت ا
سنيس ار احملمولة ،شواحن البطارايت ،الشواحن
اإللكرتونية
التدخني
͘ŐŽŽĚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

لألجهزة اإللكرتونية ،القطع والرتكيبات للبضائع املذكورة آنفا .
ص .ب  1127البرية
أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.

( لغري األذراض الطبية) ،مستلزمات املدخنني ،بطارايت

the name of: Philip Morris Products
S.A.
السجائر اإللكرتونية ولتسخني أجهزة التدخني

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
الشواحنس ار
نوشاتيل ،سوي
العنوان  :كواي جينريناود 0222 ،3
اإللكرتونية احملمولة ،شواحن البطارايت،


EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
لألجهزة اإللكرتونية ،القطع والرتكيبات للبضائع
امليكورة آنفا .
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الفكرية – 
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية
In the name of: Philip Morris Products S.A.
أبسم  :فيليب موريس برودكتس


ص .ب  1122البرية
ننع ت ا سنيس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
أس .إيه.

 :يوناا ج نرين و يد 0ا 2333

العنونا

In



͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

Ϳ;3

ص .ب  1127البرية


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31644

العالمة التجارية رقم  30611 :

Trade MarkInNo.:
Class:31644
14

العالمة التجارية رقم  30611 :

يف الصنف  01 :
التاريخ  7102/16/11 :

يف الصنف  01 :
التاريخ  7102/16/11 :
من اجل

والقالئد 

من اجل

:

:

الساعات واجملوهرات املقلدة واالساور

الساعات واجملوهرات املقلدة واالساور

والقالئد 
أبسم  :شركة جولدن بالك
لالدوات املنزلية

العن ونا  :الخل وو دوو ر سوو ة دموو ة
النن ط 0ت 2220333

عنوان التبليغ  :اخلليل عني سارة عمارة النور ط3

ت 7773111



Date: 04/06/2017

In Class: 14/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tĂƚĐŚĞƐ͕ŝŵŝƚĂƚŝŽŶũĞǁĞůƌǇ͕ďƌĂĐĞůĞƚƐ
ĂŶĚŶĞĐŬůĂĐĞƐ
Date: 04/06/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tĂƚĐŚĞƐ͕ŝŵŝƚĂƚŝŽŶũĞǁĞůƌǇ͕ďƌĂĐĞůĞƚƐ

ĂŶĚŶĞĐŬůĂĐĞƐ

In the name of: SHARIKAT GOLDEN BLACK
LLADAWAT AL MANZLIEH
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
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2017/11/7 العدد العرشون

; 1 Ϳ333






Trade Mark No.: 31645

 30619 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29
Date: 04/06/2017

 75 : يف الصنف
 7102/16/11 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽŵĂƚŽĞǆƚƌĂĐƚ͕ƉĂƐƚĞ͕ƐĂƵĐĞ͕ƚŽŵĂƚŽ͕
Trade Mark No.: 31645
ĐŽŽŬĞĚƚŽŵĂƚŽĂŶĚĐĂŶŶĞĚ
In Class: 29
Date:
In
the 04/06/2017
name of: Ibrahim Taher



، معحون و صلصلة البندورة، رب البندورة: من اجل
 30619 : العالمة التجارية رقم

 بندورة مطبوخة ومعلبه
، للدهن
يفبندورة
 75
: الصنف
 7102
/16/اهيم
11ابر: التاريخ
فنادقة
طاهر امحد
: أبسم

Ahmed Fanadqa

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dŽŵĂƚŽĞǆƚƌĂĐƚ͕ƉĂƐƚĞ͕ƐĂƵĐĞ͕ƚŽŵĂƚŽ͕
،الشم لصلصلة البندورة
معحون و
ĚĚƌĞƐƐ͗<ƵĨĂƌYĂƌĂ
المثلث،البندورة
ربيفر ر
: :اجلنا
من العن
ĐŽŽŬĞĚƚŽŵĂƚŽĂŶĚĐĂŶŶĞĚ
  بندورة مطبوخة ومعلبه، بندورة للدهن
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الشرفة جانب اندي السيارات، البرية: عنوان التبليغ
In the name of: Ibrahim Taher Ahmed Fanadqa
 ابراهيم طاهر امحد فنادقة: أبسم

ب.:الفلسطينةص
المثلث الشم ل3513
يفر ر
العننا

ĚĚƌĞƐƐ͗<ƵĨĂƌYĂƌĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




الشرفة جانب اندي السيارات، البرية: عنوان التبليغ




3513هيه
ب.الفلسطينةص
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل


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







الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسوماتالعالمة
مبعزل عن
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مبعزل عن العالمة

 30616 : العالمة التجارية رقم





, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل

 65 : يف الصنف





Trade Mark No.: 31646

Class: 35
Trade Mark No.: In31646

In Class: 35

 64313: العالمة التجارية رقم

 39 : يف الصنف
 7102/16/11 : التاريخ

Date: 04/06/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲ
ĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖

Date: 04/06/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ





 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
 تنظيم,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

 7442/43/41 : التاريخ

,املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من

 النشاط, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل

,للعمالء
الت التجارية
اصدار بطاقات
 خدمات املساعدة خالل,املكتيب
التجارية
االنشطة
االعمالاحملاو
الدارة
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج

للغاايت
التجار
املعارض
تنظيم,املبيعات,لشركات صناعية او جتارية
ية عرض
خدمات
,االعالنية
حترير النصوص
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة

قبلاف شركة
الرتوجيية
,االعالنية او التجارية
من (الطر
املقدمةاملبيعات
 ترويج,املنتوجات
 عرض,اخلدمات
االمتياز

 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)اخرى
,للعمالء
جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية
 خدمات املساعدة لالنشطة,ادارة مراكز التسوق

ترويجمعاجلة من
تتكون أومن طلبات
التجارية اليت
خالل حترير
,املبيعات
واإلعالن
خدمات إعداد مناذج الدعاية
, وكاالت االسترياد والتصدير,شبكات اتصاالت عاملية

املساعدة
,عامة
 خدمات,النصوص االعالنية
خدمات خدمات
,شبكة كمبيوترات
عرض على
االعالن املباشر
التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات

امللفاتترويج
,املنتوجات
 عرض,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
 ادارة, توزيع العينات,)لشركات اخرى

 وكاالت, العالقات العامة,احملوسبة
ترويج,التجارية
,داتاالنباءعامة
 املبيعات يف مزا,)املبيعات (الطراف اخرى
 أتجري, اتجري االت البيع,وكاالت االعالانت

 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
220ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

In the name of: Sharekat E pay
Palestine lel Tasweeq AL Elctroney
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية,املكتيب
 تنظيم املعارض التجارية للغاايت,لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة2017/11/7
,العرشوناو التجارية
العدداالعالنية

,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,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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

, 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,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

 شركة اي بيي فلسطني للتسويق االلكرتوين: أبسم
 فلسطين رام هللا: العنوان

الشرفة جانب اندي السيارات، البرية: عنوان التبليغ
6046ب.الفلسطينةص



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العننا  :فلس ،ر ا

عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات
الفلسطينةص.ب3513




العدد العرشون 2017/11/7

221










; 6 335
Ϳ







العالمة التجارية رقم  64313:

يف الصنف  75 :







العالمة التجارية رقم  30619 :

Trade Mark No.: 31648
Trade Mark No.: 31648

Date: 05/06/2017

التاريخ  7442/43/45 :

من اجل  :املالبس ,مبا فيها اجلوارب ,البسة القدم ,احذية كرة
السلة ,احذية لرايضة كرة السلة ,الباليز ,القمصان ,قمصان

البولو ,باليز االطقم ,سراويل االطقم ,السراويل ,اطماق الباليز,

اجلرازي ,الشوراتت ,البيجامات ,باليز الرايضة ,قمصان الرغيب,

الكنزات ,االحزمة ,الربطات ,قمصان ليلية ,قبعات ,قلنسوات,
االقنعة ,بدالت االمحاء ,سراويل االمحاء ,اطماق وباليز االمحاء,

اجلاكيتات ,اجلاكيتات املقاومة للرايح ,املشمعات ,املعاطف,
مراييل االطفال ليست من الورق ,عصبة الرأس ,عصبة املعصم,

املئزر ,املالبس الداخلية ,شوراتت البوكسر ,البنطلوانت
الفضفاضة ,اغطية االذن ,الكفوف ,القفازات ,االوشحة,

القمصان املنسوجة ,ثياب صوفية ,االثواب ,اثواب التشجيع

واالثواب املوحدة ,البسة السباحة ,اطقم االستحمام ,اطقم
السباحة ,البكيين ,التانكيين ,سراويل السباحة ,سراويل

االستحمام ,شوراتت املالحة ,اطقم الرطوبة ,البسة الشواطئ,
البسة االستحمام ,طيات اطقم االستحمام ,الصنادل ,صنادل
الشواطئ ,قبعات الشواطئ ,حاجبات الشمس ,قلنسوات

السباحة ,قلنسوات االستحمام ,اغطية الراس ابالجنحة 

أبسم  :ان يب ايه بروبرتيز ,انك.
العنو ووان  :اوليمبي ووا رو و ور 546-فيف ووف افني ووو ,نيوي ووور ,

نيويور  ,20011الوالي ت المتحدة االمريكية

عنوان التبليغ  /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



In Class: 25

͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ ŶĂŵĞůǇ ŚŽƐŝĞƌǇ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ͲĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕d
͕ƐŚŝƌƚƐ͕ ƐŚŝƌƚƐ͕ ƉŽůŽ ƐŚŝƌƚƐ͕ ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ
ƉĂŶƚƐ͕ ƚĂŶŬ ƚŽƉƐ͕ ũĞƌƐĞǇƐ͕ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƉĂũĂŵĂƐ͕ ƐƉŽƌƚ
͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ
͕ŚĂƚƐ͕ ĐĂƉƐ͕ ǀŝƐŽƌƐ͕ ǁĂƌŵͲƵƉ ƐƵŝƚƐ͕ ǁĂƌŵͲƵƉ ƉĂŶƚƐ
ǁĂƌŵͲƵƉ ƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐ ƐŚŝƌƚƐ͕ ũĂĐŬĞƚƐ͕ ǁŝŶĚ
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ũĂĐŬĞƚƐ͕ ƉĂƌŬĂƐ͕ ĐŽĂƚƐ͕ ďĂďǇ ďŝďƐ ŶŽƚ ŽĨ
͕ƉĂƉĞƌ͕ ŚĞĂĚ ďĂŶĚƐ͕ ǁƌŝƐƚ ďĂŶĚƐ͕ ĂƉƌŽŶƐ
͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ ďŽǆĞƌ ƐŚŽƌƚƐ͕ ƐůĂĐŬƐ͕ ĞĂƌ ŵƵĨĨƐ
͕ŐůŽǀĞƐ͕ ŵŝƚƚĞŶƐ͕ ƐĐĂƌǀĞƐ͕ ǁŽǀĞŶ ĂŶĚ ŬŶŝƚ ƐŚŝƌƚƐ
ũĞƌƐĞǇ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĚƌĞƐƐĞƐ͕ ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ ĚƌĞƐƐĞƐ ĂŶĚ
͕ƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ Ɛǁŝŵ ǁĞĂƌ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ
ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚ
ƐŚŽƌƚƐ͕ ǁĞƚ ƐƵŝƚƐ͕ ďĞĂĐŚ ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ
ĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚ ǁƌĂƉƐ͕ ƐĂŶĚĂůƐ͕ ďĞĂĐŚ
ƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚŚĂƚƐ͕ƐƵŶǀŝƐŽƌƐ͕ƐǁŝŵĐĂƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐ
ĐĂƉƐ͕ŶŽǀĞůƚǇŚĞĂĚǁĞĂƌǁŝƚŚĂƚƚĂĐŚĞĚǁŝŐƐ

In the name of: NBA Properties, Inc.
ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚ
͕ǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ
͘͘^͘h
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade
Mark
No.:
31649
Trade
Mark
No.:
31649
In Class: 41
In Class:
41

Date: 05/06/2017

Date: 05/06/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ









 30615
 : رقم:رقمية
العالمةريةالتجار
 64310
العالمة التجا
 10 : يف الصنف

 14 : يف الصنف

 7102/16/19 : التاريخ

 7442/43/45 : التاريخ

 خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة: من اجل
ŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨŽŶŐŽŝŶŐƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚƌĂĚŝŽƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶ
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗ ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů السلة الربامج
ذاتكرةطبيعة
االذاعية والتدر
التلفزيونية الرتفيه
الربامج خدمات
: من اجل
املستمرةيبيف جمال
ƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůůĂŶĚƌĞŶĚĞƌŝŶŐůŝǀĞďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
ĂŶĚďĂƐŬĞƚďĂůůĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
وتقدمي العاب
واملعارض كرة
السلة يف جمال
املستمرة
وتقدمياالذاعية
التلفزيونية
السلةخدمات
, املباشرة
العاب كرة
ƌĂĚŝŽŽĨƌĂĚŝŽĂŶĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐŚŽǁƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐ͕
ƉƌŽŐƌĂŵƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů ĂŶĚ
انتاج وتوزيع برامج العاب كرة السلة التلفزيونية
ďĂƐŬĞƚďĂůůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖
ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ
ůŝǀĞ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů  خدمات انتاج وتوزيع برامج, كرة السلة واملعارض املباشرة
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐďĂƐŬĞƚďĂůůĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕
واحداث كرة
يونيةرامج
خدمات ب
واالذاعية
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖
ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ جمالواحداث
السلة بريفامج
خدمات
, واالذاعية
 التلفز,السلة
العاب كرة
ĐŽĂĐŚĞƐĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĚĂŶĐĞƚĞĂŵĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ
ƌĂĚŝŽĂŶĚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐ͖ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞ
ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƐŚŽǁƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů
 خدمات التح ري وتنظيم مستوصفات, كرة السلة
 خدمات التحري وتنظيم, كرة السلة يف جمال كرة السلة
ŶĂƚƵƌĞŽĨƉĞƌƐŽŶĂůĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐďǇĂĐŽƐƚƵŵĞĚŵĂƐĐŽƚŽƌ
ŐĂŵĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات ومعسكرات
ĚĂŶĐĞƚĞĂŵĂƚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ĐůŝŶŝĐƐ͕
ات
ر
ومعسك
مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات
ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ
ĂŶĚ
ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ďĂƐŬĞƚďĂůů
ĐĂŵƉƐ͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌďĂƐŬĞƚďĂůůͲƌĞůĂƚĞĚĞǀĞŶƚƐ͕
املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات
ƐƉĞĐŝĂůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ĨĂŶĐůƵďƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĚĂŶĐĞ
طبيعةواحداث
اقصات
ات فريق
ومعسكر
ومستوصفات
املدربني و
الرتفيه الرذات
خدمات
, السلة
واحداث كرة
ƚĞĂŵƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶŽŶͲ
ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ ĐĂŵƉƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ͖
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŵƵůƚŝŵĞĚŝĂŵĂƚĞƌŝĂůŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨ الشخصي للزي
الشخصيالرتفيه
الظهورخدمات
, كرة السلة
الظهور او فريق
طبيعة للحظ
للزيذاتاجلالب
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶĂů
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞƚĞůĞǀŝƐŝŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ǀŝĚĞŽ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ǀŝĚĞŽƐƚƌĞĂŵƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞǀŝĚĞŽ
ويف
السلة
كرة
ومعارض
العاب
يف
الراقصات
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐďǇĂĐŽƐƚƵŵĞĚŵĂƐĐŽƚŽƌĚĂŶĐĞƚĞĂŵ اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة
ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĞůĞĐƚŝŽŶƐ͕ƌĂĚŝŽƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƌĂĚŝŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ĂŶĚ
ĂƚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ĐůŝŶŝĐƐ͕ĐĂŵƉƐ͕
املستوصفات ويف املعسكرات ويف العا
ĂƵĚŝŽƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŶĞǁƐ
السلة االخرى
كرة السلة
العاببكرة
ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ďĂƐŬĞƚďĂůůͲƌĞůĂƚĞĚ ĞǀĞŶƚƐ͕
ĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚƚƌŝǀŝĂŝŶƚŚĞ
 خدمات الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت, االخرى
ĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖ŽŶͲůŝŶĞŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŐĂŵĞƐ͕
ƐƉĞĐŝĂů
ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĞƐ͖ ĨĂŶ ĐůƵď ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖  خدمات اندية,  خدمات الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت,
 خدمات الرتفيه وبشكل,  خدمات اندية املشجعني,
ŶĂŵĞůǇ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐ͕ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐ͕ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞǀŝĚĞŽ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞ
مواد مواقع
تشملتوفري
وبشكلاليتخاص
الرتفيه
, املشجعني
ŐĂŵĞƐ͕ĂĐƚŝŽŶƐŬŝůůŐĂŵĞƐ͕ĂƌĐĂĚĞŐĂŵĞƐ͕ĂĚƵůƚƐΖĂŶĚ متعددةاالنرتنت
االنرتنت
خدماتمواقع
خاص توفري
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ŵĂƚĞƌŝĂů
ĐŚŝůĚƌĞŶΖƐƉĂƌƚǇŐĂŵĞƐ͕ďŽĂƌĚŐĂŵĞƐ͕ƉƵǌǌůĞƐ͕ĂŶĚƚƌŝǀŝĂ
التغطية التلف
الوسائط يف جمال
مواد يفمتعددة
اليت تشمل
ŐĂŵĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉƵďůŝƐŚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
التلفزيونية و
جمال التغطية
الوسائط
ŝŶ ƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ التغطيةزيونية و
ŽĨŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ŐƵŝĚĞƐ͕ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕ĐŽůŽƌŝŶŐďŽŽŬƐ͕ĂŶĚ
املرئية و
يونية التفاعلية
التلفزيونية
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ǀŝĚĞŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ǀŝĚĞŽ التسجيالت
التسجيالتاملرئية و
التفاعلية ووالتسجيالت
التغطية التلفز
ŐĂŵĞƐĐŚĞĚƵůĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐŽŶͲůŝŶĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕Ăůů
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŽŶůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐƚƌĞĂŵ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ
التغطية املرئية
التسجيالتو املرئية
املتفاعلة الربامج
لالنتخاابت و
املستمرة واملتفاعلة
التغطية املرئية
املرئية املستمرة
ĚĂƚĂďĂƐĞŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů
ƐĞůĞĐƚŝŽŶƐ͕
ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ƌĂĚŝŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ĂŶĚ
لالنتخاابت و الربامج االذاعية و التغطية االذاعية و
ĂƵĚŝŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال
 توفري،والتسجيالت املسموعة يف جمال كرة السلة
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶĞǁƐ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ  توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية،كرة السلة
االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية واملوجزات
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚƚƌŝǀŝĂŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖ŽŶͲůŝŶĞ
،لة
ز
من
الغري
،احليةخاصة
،االلعاب منزلة
احلية الغري،السلة
كرة االلعاب
،يف كرةجمالالسلة
اتجمال
واملوجزيف
ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŐĂŵĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
والعابوالعاب
الفيديوالفيديو
العابالعاب
الكمبيوتر و
العابالكمبيوتر و
العاب،خاصة
ŐĂŵĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕ الفيديو الفيديو
ĂĐƚŝŽŶ ƐŬŝůů ŐĂŵĞƐ͕ ĂƌĐĂĚĞ ŐĂŵĞƐ͕ ĂĚƵůƚƐΖ ĂŶĚ
التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت
ĐŚŝůĚƌĞŶΖƐ ƉĂƌƚǇ ŐĂŵĞƐ͕ ďŽĂƌĚ ŐĂŵĞƐ͕ ƉƵǌǌůĞƐ͕ ĂŶĚ
ƚƌŝǀŝĂŐĂŵĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉƵďůŝƐŚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب

In the name of: NBA Properties, Inc.

. انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕
EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕h͘^͘͘

 ف فوث615-  ايل م ك تو ي: العننا

,13322 ن نيووون و2017/11/7
, ن نيووون و,العرشون
العدد افن وون
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النال ت المتحدة االمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ŐƵŝĚĞƐ͕ ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕
ĐŽůŽƌŝŶŐ
 ďŽŽŬƐ͕ ĂŶĚ ŐĂŵĞ ƐĐŚĞĚƵůĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ ŽŶͲ
ůŝŶĞ
ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ăůů ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ

ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŽŶůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞ

ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů

In the name

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
املهارات و العاب التصفيف والعاب
التفاعلية و العاب
والعاب
اخلشبية
وااللعاب
والصغار
حفالت الكبار

 نشر اجملالت، خاصة،االلكرتوين
 خدمات النشر،البسيطة
، خدمات النشر االلكرتوين،البزل وااللعاب البسيطة

مباشرة،امللونة
لالخرين
وجداول
االلعاب والكتب
اجملالت والنشرات
 نشر،امللونة
،والنشرات والكتب خاصة

عرب االنرت
كرةلالخرين
االلعاب
قاعدة،توفرينت
مباشرةخدمة,السلة
وجداولجمال
 ومجيعها يف،عرب االنرتنت
 خدمة توفري قاعدة بياانت,ومجيعها يف جمال كرة السلة
السلة
جمال يفكرة
  السلة
جمال كرة
االنرتنتعربيفاالنرتنت
حموسبة

In the
nameProperties,
of: NBA Properties,
Inc.
of:
NBA
Inc.

حموسبة عرب
بياانت


. انك,ايه بروبرتيز.انكيب
 ان: ,أبسم
بروبرتيز

;9Ϳ

 ان يب ايه: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕  ف فوث615-  ايل م ك تو ي: العننا
ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚ
EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕h͘^͘͘
,  نيويوووور,ووو,افنيو
فيفووووف
13322
 نيووون546
 ن,وون وورنيو
 ن,اوليمبيووواافنرووووون

: العنووووان

ǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕
 الوالي ت المتحدة االمريكية,20011 نيويور
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
h͘^͘͘
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

:
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Sharikat
Alsadeq LiLmoqawalat  /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ
 شركة  الصادق: التبليغ
: عنوان
أبسم

WaLtatweer
AlZira'i
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


الزراعي
 للمقاوالت والتطوير


ĚĚƌĞƐƐ͗&ĂŚŵĞŚ^ƚƌĞĞƚ͕ƌƌĂďĞŚ͕:ĞŶŝŶ͕dŚĞtĞƐƚ
, جن ر, درابو, ع فحمو: العننا
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ĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
 ر، فلس,الضفو الهر و

;9Ϳ

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




Trade
Mark
No.:
31650

30691

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة


 1 : يف الصنف
 In Class: 4
 : التاريخ
Date: 05/06/2017
 7102/16/19
النال ت المتحدة االمريك و









Trade Mark No.: 31650
 30691
 : جفترقم
من التجارية
 قوالب وقودالعالمة: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƵĞůďƌŝƋƵĞƚƚĞƐŽĨƉƌĞƐƐĞĚŽůŝǀĞƌĞƐŝĚƵĞƐ͕
قوالب وقود
,الزيتون
In Class: 4

1
:
الصنف
يف
;
5
Ϳ
ŽĂůďƌŝƋƵĞƚƚĞƐ
 من الفحم
Date: 05/06/2017
 7102/16/19 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƵĞůďƌŝƋƵĞƚƚĞƐŽĨƉƌĞƐƐĞĚŽůŝǀĞƌĞƐŝĚƵĞƐ͕  قوالب وقود, قوالب وقود من جفت الزيتون: من اجل
In the name of:
Sharikat Alsadeq LiLmoqawalat
 شركة الصادق: أبسم
ŽĂůďƌŝƋƵĞƚƚĞƐ
 من الفحم
WaLtatweer AlZira'i
للمقاوالت والتطوير الزراعي

ĚĚƌĞƐƐ͗&ĂŚŵĞŚ^ƚƌĞĞƚ͕ƌƌĂďĞŚ͕:ĞŶŝŶ͕dŚĞtĞƐƚ
ĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the na me of: Sharikat
WaLtatwee r AlZira'i

Alsade q LiLmoqawalat

, جن ر, درابو,فحمو

 ر، فلس,الضفو الهر و

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

الصادق
كة
شر
:
أبسم
راعي
للمقاوالت والتطوير الز

ĚĚƌĞƐƐ͗&ĂŚŵĞŚ^ƚƌĞĞƚ͕ƌƌĂďĞŚ͕:ĞŶŝŶ͕dŚĞtĞƐƚ
ĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:








,ر

/'/W



;

5

Ϳ
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 ع: العننا

Ͳ

جن

,ابو
در

,فحمو

ر

ع

،فلس

,و

:

ا
العنن

الهر

الضفو

dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ













 Trade Mark No.: 31651

 30690 : التجارية رقم
العالمة




Trade Mark No.: 31651



In Class : 5

In Class: 5

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖

ƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞŶƚŽĨŐĂƐƚƌŝĐ͕
ŚĞ ƉĂƚŝĐĂŶĚŵĞ ƚĂďŽůŝĐĚŝƐŽƌĚĞ ƌƐ

In the

;5Ϳ

na me of: Hori zon The rape utic s,

Date: 05/06/2017

LLC

املستحضرات


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
:





ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŐĂƐƚƌŝĐ͕
ŚĞƉĂƚŝĐĂŶĚŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐŽƌĚĞƌƐ


In the name of: Horizon Therapeutics, LLC


,الصيدالنية





ية
العالمة التجار
9 :

يف الصنف

 9 : يف الصنف

7102 /16 /19 : التاريخ
املستحضرات
:
اجل
من

ملعاجلة اضطراابب املعدة والكبد وااليض
,ابيوتيكس
ثري

الصيدالنية

رايزون
هو
:
أبسم
ال ال سي

 7102/16/19 : التاريخ
 املستحضرات, املستحضرات الصيدالنية: من اجل

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϱϬ^͘^ĂƵŶĚĞƌƐZŽĂĚ͕^ƵŝƚĞϭϯϬ͕>ĂŬĞ&ŽƌĞƐƚ͕
/ůůŝŶŽŝƐϲϬϬϰϱh^
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

30690 : رقم


Date : 05/06/2017

,يد

ي

ال نوونيز

/'/W

و

Ͳ

سوو يندا
,

االمريك

يسو

.اس

فن

المتحدة

ووك

153

ت

ل

:

,103

ال
الن

ا
العنوون
سوني

,63315

dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ



 الصيدالنية ملعاجلة اضطراابب املعدة والكبد وااليض

, هورايزون ثريابيوتيكس: أبسم
ال ال سي

In Class: 5

 9 : يف الصنف

Date: 05/06/2017

 7102/16/19 : التاريخ
2017/11/7 العدد العرشون
 املستحضرات, املستحضرات الصيدالنية: من اجل

224

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖

 ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŐĂƐƚƌŝĐ͕

 الصيدالنية ملعاجلة اضطراابب املعدة والكبد وااليض

ŚĞƉĂƚŝĐĂŶĚŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐŽƌĚĞƌƐ

In the name of: Horizon Therapeutics, LLC

, هورايزون ثريابيوتيكس: أبسم
ال ال سي

; 00 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϱϬ^͘^ĂƵŶĚĞƌƐZŽĂĚ͕^ƵŝƚĞϭϯϬ͕>ĂŬĞ&ŽƌĞƐƚ͕ , سوو يندا ي يد. اس153 : العنوونا
/ůůŝŶŽŝƐϲϬϬϰϱh^
 ال نوونيز,  ل ووك فن يسو,103 سوني
 النال ت المتحدة االمريك و,63315

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





; 00 Ϳ 339











Trade Mark No.: 31653
In Class: 34
Date: 05/06/2017

 30693 : العالمة التجارية رقم

 31 : يف الصنف
 7102/16/19 : التاريخ







Trade Mark No.: 31653

 30693 : العالمة التجارية رقم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͕^ŵŽŬĞƌƐƌƚŝĐůĞƐ͕DĂƚĐŚĞƐ

 والثقاب
In Class: 34
 31 : املدخنني
 التبغ و ادوات يف الصنف: من اجل
Date: 05/06/2017
 7102/16/19 : التاريخ
In the name of: Sharekat
Alsendebad Althahabi Letejarat
 شركة السندابد اليهيب: أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͕^ŵŽŬĞƌƐƌƚŝĐůĞƐ͕DĂƚĐŚĞƐ
 التبغ و ادوات املدخنني والثقاب: من اجل
Atebgh WalmoselIn the name of: Sharekat Alsendebad Althahabi Letejarat  شركة السندابد اليهيب: لتجارة التبغ واملعسل م خ م أبسم
Atebgh Walmosel

لتجارة التبغ واملعسل م خ م

ĚĚƌĞƐƐ͗Ăŝƚ>ĂŚĞŵͲďĂŝƚ^ĂŚŽƵƌͲ^ŚĂƌĞĂz͘D͘͘Ͳ
-  ي سو ن-- ين لحا: سو
العننا
ĚĚƌĞƐƐ͗Ăŝƚ>ĂŚĞŵͲďĂŝƚ^ĂŚŽƵƌͲ^ŚĂƌĞĂz͘D͘͘Ͳ
 ي-  ي لحا: العننا
YƵƌďDĂƐũĞĚ,ĂƌĂƐĂŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
 رب مسو د- ع ياا ا س ا
YƵƌďDĂƐũĞĚ,ĂƌĂƐĂŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
د. مسور
ع ياا ا س ا
،فلس-رب
 جرسĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

1955505052  جوال: عنوان التبليغ

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة ملوكي او



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










; 57 Ϳ

االرجيلة مبعزل عن العالمة


; 07 Ϳ

االرجيلة مبعزل عن العالمة


340



.  ر،فلس- جرس

1955505052  جوال: عنوان التبليغ


مشروطة بعدم منح محاية على كلمة ملوكي او





; 07 Ϳ









Trade Mark No.: 31654



Date : 05/06/2017

In Class: 9

Date: 05/06/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů

ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŚĂƌĚǁĂƌĞ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŐĂŵŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͕
ŵĞŵŽƌǇ ďŽĂƌĚƐ͕ ŵŽŶŝƚŽƌƐ͕ ĚŝƐƉůĂǇƐ͕ ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕
ĐĂďůĞƐ͕ ŵŽĚĞŵƐ͕ ƉƌŝŶƚĞƌƐ͕ ĚŝƐŬ ĚƌŝǀĞƐ͕ ĂĚĂƉƚĞƌƐ͕
ĂĚĂƉƚĞƌ ĐĂƌĚƐ͕ ĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĚƌŝǀĞƌƐ͖ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĨŽƌ ĚĂƚĂ ƐƚŽƌĂŐĞ͖ ŚĂƌĚ ĚƌŝǀĞƐ͖ ŵŝŶŝĂƚƵƌĞ ŚĂƌĚ ĚŝƐŬ
ĚƌŝǀĞ ƐƚŽƌĂŐĞ ƵŶŝƚƐ͖ ĂƵĚŝŽ ǀŝĚĞŽ ĚŝƐĐƐ͕ ͲZKDƐ͕

30691 : العالمة التجارية رقم

5 : يف الصنف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞ ƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞ ƌƉĞ ƌŝƉŚĞ ƌĂůĚĞǀŝĐĞƐ͕
ĐŽŵƉƵƚĞ ƌƚĞ ƌŵŝŶĂůƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞ ƌŚĂƌĚǁĂƌĞ ͖ĐŽŵƉƵƚĞ ƌ
ŐĂŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞ Ɛ͕ŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞ ƐƐŽƌƐ͕ŵĞ ŵŽƌǇďŽĂƌĚƐ͕
ŵŽŶŝƚŽƌƐ͕ĚŝƐƉůĂǇƐ͕ŬĞ ǇďŽĂƌĚƐ͕ĐĂďůĞ Ɛ͕ŵŽĚĞ ŵƐ͕ƉƌŝŶƚĞ ƌƐ͕
ĚŝƐŬĚƌŝǀĞ Ɛ͕ĂĚĂƉƚĞ ƌƐ͕ĂĚĂƉƚĞ ƌĐĂƌĚƐ͕ĐŽŶŶĞ ĐƚŽƌƐĂŶĚ
ĚƌŝǀĞ ƌƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĚĂƚĂƐƚŽƌĂŐĞ ͖ŚĂƌĚ ĚƌŝǀĞ Ɛ͖ŵŝŶŝĂƚƵƌĞ 
ŚĂƌĚĚŝƐŬĚƌŝǀĞ ƐƚŽƌĂŐĞ ƵŶŝƚƐ͖ĂƵĚŝŽǀŝĚĞ ŽĚŝƐĐƐ͕Ͳ ZKDƐ͕
ĂŶĚĚŝŐŝƚĂůǀĞ ƌƐĂƚŝůĞ ĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬĐŽŵƉƵƚĞ ƌƐƚŽƌĂŐĞ ŵĞ ĚŝĂ͖
ŵĂŐŶĞ ƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞ ƌƐ͖ĐŚŝƉƐ͕ĚŝƐĐƐĂŶĚƚĂƉĞ ƐďĞ ĂƌŝŶŐŽƌĨŽƌ
ƌĞ ĐŽƌĚŝŶŐĐŽŵƉƵƚĞ ƌƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ ͖ƌĂŶĚŽŵ
ĂĐĐĞ ƐƐŵĞ ŵŽƌǇ͕ƌĞ ĂĚŽŶůǇŵĞ ŵŽƌǇ͖ƐŽůŝĚƐƚĂƚĞ ŵĞ ŵŽƌǇ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ŵŽƵƐĞ ƉĂĚƐ͖ƚĞ ůĞ ƉŚŽŶĞ Ɛ͖ĨĂĐƐŝŵŝůĞ ŵĂĐŚŝŶĞ Ɛ͕
ĂŶƐǁĞ ƌŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞ Ɛ͖ĐĂŵĞ ƌĂƐ͕ǀŝĚĞ ŽĐĂŵĞ ƌĂƐ͖ďĂƚƚĞ ƌŝĞ Ɛ͖
ƌĞ ĐŚĂƌŐĞ ĂďůĞ ďĂƚƚĞ ƌŝĞ Ɛ͖ĐŚĂƌŐĞ ƌƐ͖ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŝĐ
ďĂƚƚĞ ƌŝĞ Ɛ͖DWϯĂŶĚŽƚŚĞ ƌĚŝŐŝƚĂůĨŽƌŵĂƚĂƵĚŝŽƉůĂǇĞ ƌƐ͖
ŚĂŶĚŚĞ ůĚĐŽŵƉƵƚĞ ƌƐ͕ƚĂďůĞ ƚĐŽŵƉƵƚĞ ƌƐ͕ƉĞ ƌƐŽŶĂůĚŝŐŝƚĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐŽƌŐĂŶŝǌĞ ƌƐ͕ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐŶŽƚĞ ƉĂĚƐ͖
ŚĂŶĚŚĞ ůĚĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐŐĂŵĞ ƵŶŝƚƐĂĚĂƉƚĞ ĚĨŽƌƵƐĞ ǁŝƚŚĂŶ
Ğ ǆƚĞ ƌŶĂůĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞ ŶŽƌŵŽŶŝƚŽƌ͖ŚĂŶĚŚĞůĚĚŝŐŝƚĂů
Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ ƌĞůĂƚĞ ĚƚŚĞ ƌĞ ƚŽ͖ŚĂŶĚŚĞůĚ
ĂŶĚŵŽďŝůĞ ĚŝŐŝƚĂůĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌƚŚĞ ƐĞ ŶĚŝŶŐĂŶĚ
ƌĞ ĐĞ ŝǀŝŶŐŽĨƚĞůĞ ƉŚŽŶĞ ĐĂůůƐ͕ĨĂǆĞƐ͕ĞůĞ ĐƚƌŽ ŶŝĐŵĂŝů͕ĂŶĚ
ŽƚŚĞ ƌĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂ͖ŚĂŶĚŚĞ ůĚĚŝŐŝƚĂůĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĂŶĚ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƌĞ ůĂƚĞ ĚƚŚĞ ƌĞ ƚŽ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐŚĂŶĚŚĞůĚƵŶŝƚƐĨŽƌƚŚĞ 
ǁŝƌĞ ůĞ ƐƐƌĞ ĐĞ ŝƉƚ͕ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚͬŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂĂŶĚ
ŵĞ ƐƐĂŐĞƐ͕ĂŶĚĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĞ ŶĂďůĞ ƚŚĞ ƵƐĞ ƌƚŽ
ŬĞ Ğ ƉƚƌĂĐŬŽĨŽƌŵĂŶĂŐĞ ƉĞ ƌƐŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞ ƋƵŝƉŵĞ ŶƚĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞ ŶƚƐ͖
ƚĞ ůĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞ ŶƚƐ͖
ƚĞ ůĞ ƉŚŽŶĞ Ͳ ďĂƐĞ ĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞ ƚƌŝĞ ǀĂůƐŽĨƚǁĂƌĞ ĂŶĚ
ŚĂƌĚǁĂƌĞ ͖ŵŽďŝůĞ ĚŝŐŝƚĂůĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͕ŐůŽďĂů
ƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵ;' W^ͿĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖ƚĞ ůĞ ƉŚŽŶĞ Ɛ͕ŵŽďŝůĞ 
ƚĞ ůĞ ƉŚŽŶĞ Ɛ͕ǀŝĚĞ ŽƉŚŽŶĞ Ɛ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĂĐĐĞ ƐƐŽƌŝĞ ƐĨŽƌŵŽďŝůĞ 
ƚĞ ůĞ ƉŚŽŶĞ Ɛ͖ǀŽŝĐĞ ƌĞ ĐŽŐŶŝƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĚŝŐŝƚĂůǀŽŝĐĞ 
ƌĞ ĐŽƌĚĞ ƌƐ͖ǁŝƌĞůĞ ƐƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌǀŽŝĐĞ͕ĚĂƚĂ
ŽƌŝŵĂŐĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͖Ğ ĂƌƉŚŽŶĞ Ɛ͕ŚĞ ĂĚƉŚŽŶĞ Ɛ͖ĂƵĚŝŽ
ƐƉĞĂŬĞ ƌƐ͖ƐŽƵŶĚƌĞ ĐŽƌĚŝŶŐĂŶĚƌĞ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
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ابحلواسيب
امللحقة
احلواسيب واألجهزة
:
احلواسيب؛ العتاد احلاسويب؛ آالت
توصيل
ة
الياكر
مفاتيح

ولوحات
ولوحات

الدقيقة
العرض

اجل
من
وطرفيات

ألعاب الكمبيوتر واملعاجلات
ولوحات
العرض
وشاشات

 7552/56/51 : 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
والطابعات ومشغالت األقراص واملهايئات وبطاقات املهايئات
واملوصالت واملشغالت؛ األجهزة اخلاصة بتخزين املعلومات؛
املشغالت الصلبة؛ وحدات مشغالت األقراص الصلبة املصغرة
والطابعات

املودم

وأجهزة

والكوابل

املهايئات
وبطاقات
واملهايئات
األقراص
بتخزين
اخلاصة
األجهزة
واملشغالت؛

مشغالت

وحدات

الصلبة؛

املشغالت

احلاسوب

ومشغالت
واملوصالت
املعلومات؛

األقراص
البياانت؛
لتخزين
املصغرة
الصلبة
املضغوطة
واألقراص
الفيديو
وأقراص

األقراص
السمعية

واألقراص الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة؛ وسائط
احلاسوب الفارذة لتخزين املعلومات؛ حامالت البياانت
حتمل

اليت

واألشرطة

واألقراص

الشرائح

املغناطيسية؛

ل
برامج وبرجميات حاسوبية أو لتسجيلها؛ ذاكرة الوصو
ة
ة حاالت الياكر
ة القراءة فقط؛ أجهز
العشوائي وذاكر

آالت
اهلواتف؛
احلاسوب؛
فأرة
لبادات
الصلبة؛
الفاكس وآالت الرد على املكاملات اهلاتفية؛ الكامريات
القابلة إلعادة

البطارايت

كامريات الفيديو؛ البطارايت؛
و

البطارايت
شحن
أجهزة
الشحن؛
أجهزة
الشحن؛
ه من مشغالت األشكال
ي وذري
الكهرابئية؛ األم يب ثر

الصوتية الرقمية؛ احلواسيب اليت حتمل ابليد واحلواسيب
واملفكرات
الشخصية
الرقمية
واملساعدات
اللوحية
وحدات

االلكرتونية؛

الكتابة

ودفاتر

االلكرتونية

التاريخ  7552/56/51 :
من اجل  :احلواسيب واألجهزة امللحقة ابحلواسيب وطرفيات
2017/11/7
العرشون
العدد
العتاد احلاسويب؛ آالت ألعاب الكمبيوتر
احلواسيب؛
توصيل
واملعاجلات الدقيقة ولوحات الذاكرة وشاشات العرض ولوحات
العرض ولوحات مفاتيح احلاسوب والكوابل وأجهزة املودم
والطابعات ومشغالت األقراص واملهايئات وبطاقات املهايئات
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 احلاسوب الفارغة لتخزين املعلومات؛ حامالت البياانت
املغناطيسية؛ الشرائح واألقراص واألشرطة اليت حتمل برامج
وبرجميات حاسوبية أو لتسجيلها؛ ذاكرة الوصول العشوائي
وذاكرة القراءة فقط؛ أجهزة حاالت الذاكرة الصلبة؛ لبادات فأرة
احلاسوب؛ اهلواتف؛ آالت الفاكس وآالت الرد على املكاملات
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
واملساعدات الرقمية الشخصية واملفكرات االلكرتونية ودفاتر
الكتابة االلكرتونية؛ وحدات األلعاب االلكرتونية احملمولة ابليد
املعدة لالستعمال مع شاشات أو لوحات عرض خارجية؛
األجهزة االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية
اخلاصة هبا؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية اليت حتمل ابليد
واملتحركة لغرض إرسال واستقبال املكاملات اهلاتفية والفاكس
والربيد االلكرتوين والبياانت الرقمية األخرى؛ األجهزة
االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية اخلاصة
هبا؛ الوحدات االلكرتونية اليت حتمل ابليد الستقبال البياانت
والرسائل السلكيا و/أو ختزينها و/أو إرساهلا واألجهزة االلكرتونية
اليت متكن املستخدم من حفظ املعلومات الشخصية و/أو
تعقبها؛ األجهزة واألدوات االلكرتونية اخلاصة ابالتصاالت؛
األجهزة واألدوات اخلاصة ابالتصاالت السلكية والالسلكية؛
الربجميات احلاسوبية والعتاد احلاسويب اخلاص ابسرتجاع املعلومات
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
لتسجيل الصوت؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت
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
تسجيل األشرطة وأجهزة النسخ وامليكروفوانت؛ مسجالت
ومشغالت الصوتيات والفيديو الرقمية؛ مسجالت ومشغالت
األشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو واألقراص املضغوطة واألقراص
الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة واألشرطة الصوتية الرقمية؛
أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ املازجات
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

Date: 05/06/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů
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͖ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŚĂƌĚǁĂƌĞ

͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŐĂŵŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ
͕ŵĞŵŽƌǇ ďŽĂƌĚƐ͕ ŵŽŶŝƚŽƌƐ͕ ĚŝƐƉůĂǇƐ͕ ŬĞǇďŽĂƌĚƐ
͕ĐĂďůĞƐ͕ ŵŽĚĞŵƐ͕ ƉƌŝŶƚĞƌƐ͕ ĚŝƐŬ ĚƌŝǀĞƐ͕ ĂĚĂƉƚĞƌƐ
ĂĚĂƉƚĞƌ ĐĂƌĚƐ͕ ĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĚƌŝǀĞƌƐ͖ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĨŽƌ ĚĂƚĂ ƐƚŽƌĂŐĞ͖ ŚĂƌĚ ĚƌŝǀĞƐ͖ ŵŝŶŝĂƚƵƌĞ ŚĂƌĚ ĚŝƐŬ
͕ĚƌŝǀĞ ƐƚŽƌĂŐĞ ƵŶŝƚƐ͖ ĂƵĚŝŽ ǀŝĚĞŽ ĚŝƐĐƐ͕ ͲZKDƐ
ĂŶĚ ĚŝŐŝƚĂů ǀĞƌƐĂƚŝůĞ ĚŝƐĐƐ͖ ďůĂŶŬ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐƚŽƌĂŐĞ
ŵĞĚŝĂ͖ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĚĂƚĂ ĐĂƌƌŝĞƌƐ͖ ĐŚŝƉƐ͕ ĚŝƐĐƐ ĂŶĚ
ƚĂƉĞƐ ďĞĂƌŝŶŐ Žƌ ĨŽƌ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵƐ
ĂŶĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ƌĂŶĚŽŵ ĂĐĐĞƐƐ ŵĞŵŽƌǇ͕ ƌĞĂĚ ŽŶůǇ
ŵĞŵŽƌǇ͖ ƐŽůŝĚ ƐƚĂƚĞ ŵĞŵŽƌǇ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ŵŽƵƐĞ
ƉĂĚƐ͖ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ ĨĂĐƐŝŵŝůĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ĂŶƐǁĞƌŝŶŐ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐĂŵĞƌĂƐ͕ ǀŝĚĞŽ ĐĂŵĞƌĂƐ͖ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͖ ĐŚĂƌŐĞƌƐ͖ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ
ĞůĞĐƚƌŝĐ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͖ DWϯ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚŝŐŝƚĂů ĨŽƌŵĂƚ
ĂƵĚŝŽ ƉůĂǇĞƌƐ͖ ŚĂŶĚ ŚĞůĚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ƚĂďůĞƚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚŝŐŝƚĂů ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŽƌŐĂŶŝǌĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŶŽƚĞƉĂĚƐ͖ ŚĂŶĚŚĞůĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŐĂŵĞ ƵŶŝƚƐ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ ĂŶ
ĞǆƚĞƌŶĂůĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶŽƌŵŽŶŝƚŽƌ͖ŚĂŶĚŚĞůĚĚŝŐŝƚĂů
͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŚĞƌĞƚŽ
ŚĂŶĚŚĞůĚ ĂŶĚ ŵŽďŝůĞ ĚŝŐŝƚĂů ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
͕ƚŚĞƐĞŶĚŝŶŐĂŶĚƌĞĐĞŝǀŝŶŐŽĨƚĞůĞƉŚŽŶĞĐĂůůƐ͕ĨĂǆĞƐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĂŝů͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚŝŐŝƚĂů ĚĂƚĂ͖ ŚĂŶĚŚĞůĚ
ĚŝŐŝƚĂů ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƌĞůĂƚĞĚ
ƚŚĞƌĞƚŽ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŚĂŶĚŚĞůĚ ƵŶŝƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ǁŝƌĞůĞƐƐ
ƌĞĐĞŝƉƚ͕ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚͬŽƌ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ĂŶĚ
ŵĞƐƐĂŐĞƐ͕ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞ
ƵƐĞƌ ƚŽ ŬĞĞƉ ƚƌĂĐŬ ŽĨ Žƌ ŵĂŶĂŐĞ ƉĞƌƐŽŶĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
ĂŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĂŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ ƚĞůĞƉŚŽŶĞͲďĂƐĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĞƚƌŝĞǀĂů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĂŶĚ ŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ ŵŽďŝůĞ ĚŝŐŝƚĂů
Ϳ^ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ŐůŽďĂů ƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ;'W
ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ ŵŽďŝůĞ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ
ƉŚŽŶĞƐ͖ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ ĨŽƌ ŵŽďŝůĞ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ ǀŽŝĐĞ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĚŝŐŝƚĂů
ǀŽŝĐĞ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ͖ ǁŝƌĞůĞƐƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ
͕ĨŽƌ ǀŽŝĐĞ͕ ĚĂƚĂ Žƌ ŝŵĂŐĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͖ ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ
ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͖ ĂƵĚŝŽ ƐƉĞĂŬĞƌƐ͖ ƐŽƵŶĚ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĂŶĚ
ƌĞƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ĂŵƉůŝĨŝĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƉŚŽŶŽŐƌĂƉŚƐ͕ ƌĞĐŽƌĚ ƉůĂǇĞƌƐ͕ ŚŝŐŚ ĨŝĚĞůŝƚǇ ƐƚĞƌĞŽ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ƚĂƉĞ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ͖ ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ ĂŶĚ ǀŝĚĞŽ
ƌĞĐŽƌĚĞƌƐĂŶĚƉůĂǇĞƌƐ͖ĂƵĚŝŽĐĂƐƐĞƚƚĞƌĞĐŽƌĚĞƌƐĂŶĚ
͕ƉůĂǇĞƌƐ͕ ǀŝĚĞŽ ĐĂƐƐĞƚƚĞ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂǇĞƌƐ
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĂŶĚƉůĂǇĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂůǀĞƌƐĂƚŝůĞ
ĚŝƐĐ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂǇĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ ƚĂƉĞ
ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂǇĞƌƐ͖ ƌĂĚŝŽƐ͖ ƌĂĚŝŽ ƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ
ĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ĂŶĚĚŝŐŝƚĂůŵŝǆĞƌƐ͖ĐĂƌ
ĂƵĚŝŽ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŐĂŵĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ

املكربات الصوتية؛ األجهزة اخلاصة بتسجيل األصوات ونسخها
ومضخمات الصوت وأجهزة الفونوغراف الكهرابئية وأجهزة
تشغيل االسطواانت وأجهزة السرتيو العالية اجلودة وأجهزة
العدد العرشون 2017/11/7
تسجيل األشرطة وأجهزة النسخ وامليكروفوانت؛ مسجالت
ومشغالت الصوتيات والفيديو الرقمية؛ مسجالت ومشغالت
األشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو واألقراص املضغوطة واألقراص
الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة واألشرطة الصوتية الرقمية؛
أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ املازجات
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
وعرض وختزين وتنظيم النصوص والرسوم البيانية والصور
واحملتوايت الصوتية وذات الوسائط املتعددة وحمتوايت الفيديو
واملنشورات االلكرتونية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتشغيل
األنظمة والربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني البياانت والربجميات
احلاسوبية اخلاصة بتطوير التطبيقات؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة
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
احلاسوبية اخلاصة بتحويل الكالم إىل نص؛ تطبيقات الربجميات
املزودة إبمكانيات صوتية؛ الربجميات احلاسبية اخلاصة إبدارة
االتصاالت اهلاتفية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلربيد
االلكرتوين واملراسلة؛ الربجميات اخلاصة ابهلواتف املتحركة؛
الربجميات احلاسوبية للدخول إىل قواعد البياانت املباشرة (أن
الين) وتصفحها والبحث فيها؛ الربجميات احلاسوبية إلعادة
توجيه الرسائل ورسائل الربيد االلكرتوين عرب االنرتنت و/أو غريها
من البياانت إىل جهاز أو أكثر من األجهزة االلكرتونية اليت حتمل
ابليد من خمزن بياانت موجود أو مرتبط حباسوب شخصي أو
خادم (سرفر)؛ الربجميات احلاسوبية لتزمني البياانت بني حمطة أو
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
مسجلة؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة
للبس؛ االساور املوصولة [أدوات قياس]؛ النظارات الذكية؛ ؛
اجهزة االنذار وجمسات اجهزة االنذار وانظمة مراقبة اجهزة
االنذار؛ انظمة االمن واملراقبة السكنية؛ أنظمة الكشف عن
الدخان واول اوكسيد الكربون؛ ثريموستات (منظمات احلرارة)
وشاشات مراقبة وجمسات واجهزة ضبط وحتكم اخلاصة أبجهزة
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
الربادي والستائر واغطية النوافذ ومظلالت النوافذ وستائر
النوافذ الداخلية؛ اجهزة الضبط والتحكم ابإلانرة؛ املخارج
الكهرابئية؛ املفاتيح الكهرابئية وااللكرتونية؛ األجزاء والقطع
وامللحقات االخرى للمركبات الربية وللدراجات اهلوائية
وللدراجات النارية وللدراجات ذات احملركات الصغرية؛ آالت
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

ƌĞƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ĂŵƉůŝĨŝĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƉŚŽŶŽŐƌĂƉŚƐ͕ ƌĞĐŽƌĚ ƉůĂǇĞƌƐ͕ ŚŝŐŚ ĨŝĚĞůŝƚǇ ƐƚĞƌĞŽ
226ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ƚĂƉĞ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ͖ ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ ĂŶĚ ǀŝĚĞŽ
ƌĞĐŽƌĚĞƌƐĂŶĚƉůĂǇĞƌƐ͖ĂƵĚŝŽĐĂƐƐĞƚƚĞƌĞĐŽƌĚĞƌƐĂŶĚ
͕ƉůĂǇĞƌƐ͕ ǀŝĚĞŽ ĐĂƐƐĞƚƚĞ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂǇĞƌƐ
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĂŶĚƉůĂǇĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂůǀĞƌƐĂƚŝůĞ
ĚŝƐĐ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂǇĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ ƚĂƉĞ
ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂǇĞƌƐ͖ ƌĂĚŝŽƐ͖ ƌĂĚŝŽ ƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ
ĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ĂŶĚĚŝŐŝƚĂůŵŝǆĞƌƐ͖ĐĂƌ
ĂƵĚŝŽ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŐĂŵĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ
͕ĐƌĞĂƚŝŶŐ͕ ĂƵƚŚŽƌŝŶŐ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŶŐ͕ ĚŽǁŶůŽĂĚŝŶŐ
͕ƚƌĂŶƐŵŝƚƚŝŶŐ͕ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ͕ ƉůĂǇŝŶŐ͕ ĞĚŝƚŝŶŐ͕ĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐ
ĞŶĐŽĚŝŶŐ͕ ĚĞĐŽĚŝŶŐ͕ ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ͕ ƐƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐƚĞǆƚ͕ŐƌĂƉŚŝĐƐ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ĂƵĚŝŽ͕ǀŝĚĞŽ͕ĂŶĚ
͖ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĐŽŶƚĞŶƚ͕ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ĚĂƚĂ ƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌĂƚŝŽŶ
͖ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
͖ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ĚĂƚĂďĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĚĂƚĂďĂƐĞ ƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ
͖ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ǀŽŝĐĞ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƐƉĞĞĐŚ ƚŽ ƚĞǆƚ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ǀŽŝĐĞͲĞŶĂďůĞĚ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ ƚĞůĞƉŚŽŶǇ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͖ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĂŝů ĂŶĚ ŵĞƐƐĂŐŝŶŐ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌ
ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ͕ ďƌŽǁƐŝŶŐ ĂŶĚ ƐĞĂƌĐŚŝŶŐ ŽŶůŝŶĞ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
ŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐ͕/ŶƚĞƌŶĞƚ ĞͲŵĂŝů͕ ĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĚĂƚĂƚŽ
ŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŚĂŶĚŚĞůĚ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨƌŽŵ Ă
ĚĂƚĂ ƐƚŽƌĞ ŽŶ Žƌ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƉĞƌƐŽŶĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌ Žƌ Ă ƐĞƌǀĞƌ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ďĞƚǁĞĞŶ Ă ƌĞŵŽƚĞ ƐƚĂƚŝŽŶ
͖Žƌ ĚĞǀŝĐĞ ĂŶĚ Ă ĨŝǆĞĚ Žƌ ƌĞŵŽƚĞ ƐƚĂƚŝŽŶ Žƌ ĚĞǀŝĐĞ
͕ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ ĨŽŶƚƐ
ƚǇƉĞĨĂĐĞƐ͕ƚǇƉĞĚĞƐŝŐŶƐĂŶĚƐǇŵďŽůƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨ
ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĚĂƚĂ͖ ƐŵĂƌƚǁĂƚĐŚĞƐ͖ ǁĞĂƌĂďůĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ
ƚƌĂĐŬĞƌƐ͖ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ďƌĂĐĞůĞƚƐ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ
͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ƐŵĂƌƚŐůĂƐƐĞƐ͖ĂůĂƌŵƐ͕ĂůĂƌŵƐĞŶƐŽƌƐ
ĂŶĚĂůĂƌŵ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͖ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůƐĞĐƵƌŝƚǇ
ĂŶĚ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ƐǇƐƚĞŵƐ͖ ƐŵŽŬĞ ĂŶĚ ĐĂƌďŽŶ
͕ŵŽŶŽǆŝĚĞ ĚĞƚĞĐƚŽƌƐ͖ ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚƐ͕ ŵŽŶŝƚŽƌƐ
͕ƐĞŶƐŽƌƐ͕ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ Ăŝƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͕ ŚĞĂƚŝŶŐ
ĂŶĚ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƐǇƐƚĞŵƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĂŶĚ
͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚŽŽƌ ĂŶĚ ǁŝŶĚŽǁ ůŽĐŬƐ ĂŶĚ ůĂƚĐŚĞƐ
ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ŽƉĞŶŝŶŐ ĂŶĚ ĐůŽƐŝŶŐ ŐĂƌĂŐĞ
͕ĚŽŽƌƐ͖ƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůƐĂŶĚŽƉĞŶĞƌƐ͖ĐƵƌƚĂŝŶ͕ĚƌĂƉĞ
ǁŝŶĚŽǁƐŚĂĚĞ͕ ĂŶĚ ǁŝŶĚŽǁ ďůŝŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŶƚƌŽůƐ
͖ĂŶĚ ŽƉĞŶĞƌƐ͖ ůŝŐŚƚŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽůƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů ŽƵƚůĞƚƐ
͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂů ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐǁŝƚĐŚĞƐ͖ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ
͕ƉĂƌƚƐ͕ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ ĨŽƌ ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ďŝĐǇĐůĞƐ
͖ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ ĂŶĚ ŵŽƉĞĚƐ͖ ĚŝĐƚĂƚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ǁĞĂƌĂďůĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ ǁĞĂƌĂďůĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ ĨŽƌ ŵŽďŝůĞ
ĚĞǀŝĐĞƐ͖ǁĞĂƌĂďůĞĚŝŐŝƚĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĐĂƉĂďůĞ

وانظمة تكييف اهلواء والتدفئة والتهوية؛ االقفال واملزاجل اخلاصة
ابألبواب والنوافذ الكهرابئية وااللكرتونية؛ اجهزة التحكم عن
بعد لفتح واغالق ابواب املرائب؛ اجهزة التحكم عن بعد
العدد العرشون 2017/11/7
واجهزة فتح األبواب؛ أجهزة التحكم عن بعد لفتح وإغالق
الربادي والستائر واغطية النوافذ ومظلالت النوافذ وستائر
النوافذ الداخلية؛ اجهزة الضبط والتحكم ابإلانرة؛ املخارج
الكهرابئية؛ املفاتيح الكهرابئية وااللكرتونية؛ األجزاء والقطع
وامللحقات االخرى للمركبات الربية وللدراجات اهلوائية
وللدراجات النارية وللدراجات ذات احملركات الصغرية؛ آالت
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
اهلاتفية والربيد االلكرتوين وغريها من البياانت الرقمية؛ مشغالت
الوسائط ومكربات الصوت وأجهزة اهلاتف وأجهزة االتصاالت
السلكية والالسلكية واحلواسيب املستخدمة يف املركبات؛ أجهزة
وأدوات املالحة؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة استقبال التلفزيون؛
شاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة التحكم عن بعد؛
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،
ومشغالت األلعاب وأنظمة الرتفيه وأنظمة املسرح املنزيل
واألجهزة املركزية للتحكم بنظام املكننة املنزلية واألجهزة
وشاشات العرض االلكرتونية اخلاصة ابملستهلك؛ العتاد احلاسويب
واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية االلكرتونية
احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم بتطبيقات
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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͕ƉĂƌƚƐ͕ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ ĨŽƌ ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ďŝĐǇĐůĞƐ
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ǁĞĂƌĂďůĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ ǁĞĂƌĂďůĞ
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ŚƵďƐ͕ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵŵĞƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ
͖ĚŝƐƉůĂǇƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
͕ŚĂƌĚǁĂƌĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
͕ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͕ ŚĂŶĚŚĞůĚ ĚŝŐŝƚĂů ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ
ĂŶĚƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ
͕ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĨŽƌ ƐĞĂƌĐŚŝŶŐ͕ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŶŐ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ͕ ƐƚŽƌŝŶŐ͕ ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ͕ ƉůĂǇŝŶŐ͕ ĂŶĚ

وختزينها وعرضها وتشغيلها وتسجيلها؛ املعدات احلاسوبية
املستخدمة مع مجيع املنتجات اليت سبق ذكرها؛ األجهزة
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
جبميع املنتجات السابق ذكرها؛ األغطية اخلارجية واحلقائب
والعلب املعدة او املصممة الحتواء مجيع املنتجات السابق
ذكرها .

͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ĂŶĚ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĐŽŶƚĞŶƚ
ŐĂŵĞƐ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
͖ŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞƐ͕ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵ ůŝƐƚŝŶŐƐ ĂŶĚ ŐƵŝĚĞƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ǁŝƚŚ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ǁŝƚŚ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ͖ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ ƉĂƌƚƐ͕ ĨŝƚƚŝŶŐƐ͕ ĂŶĚ
͖ƚĞƐƚŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ
ĐŽǀĞƌƐ͕ ďĂŐƐ ĂŶĚ ĐĂƐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ Žƌ ƐŚĂƉĞĚ ƚŽ
͘ĐŽŶƚĂŝŶĂůůŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ

العنجوان  1 :انفينيججت لججوبب تونر،ينججوب تاليفورنيججا 41019ب

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭ/ŶĨŝŶŝƚĞ>ŽŽƉ͕ƵƉĞƌƚŝŶŽ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϱϬϭϰ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨ
ŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

أبسم  :أبل انك.
الواليات المتح ة األمريكية

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب

,23رام هللا



In the name of: Apple Inc.










Ϳ ; 53
; 53341
Ϳ



العدد العرشون 2017/11/7
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Trade Mark No.: 31655

العالمة التجارية رقم  35611:

In
Class:
12 No.: 31655
Trade
Mark
Date:
05/06/2017
In Class:
12

الصنف :
يف
57رقم  35611:
التجارية
العالمة
 7552/56
يفالتاريخ :
57/51
الصنف :

وتوابعها ومستلزماهتا .
السيار
من
ات7552
/56
اجل/51: :
التاريخ
وتوابعها .ومستلزماهتا .
اجل :
من
ات اي.اس
السياراوتو
سكودا
أبسم :

فاكالفججا تليمنتججا 964ب مججال ا بوليسججال ب
اوتو ار.
سكودا ،ججي
العنجوان :
اي.اس.
أبسم :
سي ز 342 01-مال ا بوليسا ب الدمهورية التشيكية
العنجوان ، :ججي ار .فاكالفججا تليمنتججا 964ب مججال ا بوليسججال ب
الدمهورية التشيكية
بوليسا ب
342مال
عنوانسي ز
شحادة ،حمامون،
وفؤاد اورجا
التبليغ01: -عزيز

التبليغر:ام هللا
عنوانب ,23
ص.
عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،

ص.ب ,23رام هللا



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĂŶĚ
Date: 05/06/2017
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĂŶĚ
In
the name of:
?KODA AUTO a.s.
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ
In the name of: ?KODA AUTO a.s.
DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ//͕ͲϮϵϯϬϭDůĂĚĂ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ
ŽůĞƐůĂǀ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ//͕ͲϮϵϯϬϭDůĂĚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŽůĞƐůĂǀ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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يف الصنف  57 :

التاريخ  7552/56/53 :

Trade Mark No.: 31656
In Class: 12
Date: 04/06/2017

من اجل  :إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ϭͿ ƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϮͿ ŝĐǇĐůĞ
اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ ƚŝƌĞƐ͖ ϯͿ ĂƐŝŶŐƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϰͿ ŽǀĞƌƐ ĨŽƌ
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ 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
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية

املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛
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 للمركبات (األحزمة الدوارة)؛ قطع التصليح

للمركبات (نوع اجلرارات)؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

ƚŝƌĞƐ͖ ϱͿ DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϲͿ ĚŚĞƐŝǀĞ ƌƵďďĞƌ

ƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ
ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
ͿǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮ
Ϳ>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰ
ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ
ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
ͿĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮ
^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ
͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ
ͿƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬ

ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛

ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ

أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات
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ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ

األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات،

ͿĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮ

العدد العرشون 2017/11/7

للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛
الصلبة ،لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛

قطع التصليح للمركبات (األحزمة الدوارة)؛ قطع التصليح

للمركبات (نوع اجلرارات)؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت

املركبات .

ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ
͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ
ͿƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬ
dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϯϭͿ sĂůǀĞƐ ĨŽƌ
͘ǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϯϮͿsĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƚŝƌĞƐ

In the name of: Hankook Tire Co., Ltd.

أبسم  :هانكوك اتير كو ،.ليميتد

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϯ͕dĞŚĞƌĂŶͲƌŽ;zĞŽŬƐĂŵ
ĚŽŶŐͿ͕'ĂŶŐŶĂŵͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ
<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العنجوان 122 :ب ،يهيجران-روب (يوتسجام -ونج ) ب جاندنججام
 -جو ب سيئول ب جمهورية تورية

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية – 

ص .ب  3327البرية
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 57يفالصنف  57 :

 7552/56
التاريخ :
 /53
7552
/56/53

rade Mark
No.: 31657
Trade Mark No.: 31657

n Class: 12
In Class: 12

Date: 04/06/2017
ate: 04/06/2017

من اجل  :إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ϭͿ ƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϮͿ ŝĐǇĐůĞ
 :إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية
͖ ZĞƐƉĞĐƚƚŝƌĞƐ
ͿŽĨ͗ϯͿ ϭ
ƵƚŽŵŽďŝůĞ
͖ƚŝƌĞƐ
ŝĐǇĐůĞ
ĂƐŝŶŐƐ
ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ
ͿƚŝƌĞƐ͖ Ϯ
ϰͿ ŽǀĞƌƐ
اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ ĨŽƌ

ƚŝƌĞƐ͖ĨŽƌ
ϱͿ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ
͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ
ͿϲͿ ϰ
ĚŚĞƐŝǀĞ
ƌƵďďĞƌ
ĞƐ͖ ϯͿ ĂƐŝŶŐƐ
͖ƚŝƌĞƐ
ŽǀĞƌƐ
األانبيب ĨŽƌ
الداخلية؛النارية؛
الدراجات
لتصليحرات
ات؛ إطا
املطاطاإلطار
اهلوائية؛رقعأغطية
األانبيب
الالصقة

املطاط

خلية

ƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ

الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدر
اجات ĞƐ͖ ϱͿ DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϲͿ ĚŚĞƐŝǀĞ ƌƵďďĞƌ
األانبيب
الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ

النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية
ƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ
للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛

ͿǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮ
ĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ
ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ

رية؛ األانبيب

التصليح
اهلوائية؛ات اهلوائية؛
كبات؛ اإلطار
الداخليةاألمتعة
شبكات
األانبيبعددالداخلية
للمرات
لإلطار

كات األمتعة

ممتصاتالتصليح
املكابح؛عدد
اهلوائية؛
املررات
اإلطا
كبات؛ قطع
كبات؛ملقاعد
للمر األمان
أحزمة
ŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
الصدمات ͿĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰ

Ϳ>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰ

الت

لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية ďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ͿŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮ
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ

طارات

ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
كبات؛لإلطار
ات؛املراملسامري
الزالجات للسيار
للمركبات؛
أغطية
لعجالت
محاالتاملعدنية
اإلطارات
الداخلية؛
ات؛ ĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات،

عد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛

الصلبة ،لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛

ͿĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮ

ŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ
ĐŽǀĞƌƐ
ĨŽƌ
͖ďŝĐǇĐůĞƐ
^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ
ͿƚŝƌĞƐ͖ Ϯϯ
^ƚƵĚƐ
ͿĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ϭϳ
ϮϰͿ ^ĂĚĚůĞ
dŝƌĞƐ ĨŽƌ

͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
الصدمات
األحزمة ممتص
املكابح؛
قطع
قطع املر
مة األمان ملقاعد
التصليح
ات قطع
الدوارة)؛
كبات (
كبات؛للمر
التصليح
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
داخلية ĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
بدون أانبيب
اإلطارات
الزالجات اجلرارات
للمركبات (نوع
لإلطارات؛
املسامري
للسيا)؛رات؛
ركبات؛ محاالت
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ

ƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ

الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات

ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ

النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية

ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ

ألانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛2017/11/7
العرشون املركبات؛ ا
العددلعجالت
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ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮͿ
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح

>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰͿ

لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية

ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛

ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ

أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات

ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ

للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛

ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮͿ

،األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات

^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ

 لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛،الصلبة

ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖

قطع التصليح للمركبات (األحزمة الدوارة)؛ قطع التصليح

ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ

للمركبات (نوع اجلرارات)؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية

ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

ƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬͿ

النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت

dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϯϭͿ sĂůǀĞƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϯϮͿsĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƚŝƌĞƐ͘

 .املركبات

In the name of: Hankook Tire Co., Ltd.

 ليميتد،. هانكوك اتير كو: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϯ͕dĞŚĞƌĂŶͲƌŽ;zĞŽŬƐĂŵͲ
ĚŽŶŐͿ͕'ĂŶŐŶĂŵͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ
<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 ونج ) ب جاندنججام-روب (يوتسجام-يهيجران، ب122 : العنجوان
 جو ب سيئول ب جمهورية تورية-

 –  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية3327 ب. ص
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ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
 ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ŽƌĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ƐŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖
ŵŽĚĞůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
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, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل





العالمة

: يف الصنف

خدمات املساعدة الدارة االعمال او
,النشاط املكتيب
 7552
/56/52

 تنظيم,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية
 النشاط,التجارية
,ادارة اواالعمال
, تنظيم االعمال, االعالانت:
املعارض التجارية للغاايت االعالنية

: التاريخ
من اجل

شركة جتارية
املقدمة من قبل
اخلدم ات
االنشطةمنالتجارية
االعمال او
الرتوجييةالدارة
املساعدة
 خدمات,املكتيب
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

ترويجللغاايت
التجارية
 تنظيم املعارض,لشركات صناعية او جتارية
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو

خدماتمنعرض
 حترير,التجارية
,االعالنية او املبيعات
قبل شركة
املقدمة,االعالنية
النصوصالرتوجيية
اخلدمات
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة

,الطرافللعمالء
التجارية
جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت
(  ترويج املبيعات, عرض املنتوجات,االمتياز

ترويج وخدمات
 ترويج,عامة
الدعايةيف مزادات
مناذج املبيعات
,)خدمات إعداداخرى
 حترير,املبيعات
واإلعالن أو

التاريخ  7552/56/51 :
من اجل  :احلواسيب واألجهزة امللحقة ابحلواسيب وطرفيات
2017/11/7
العرشون
العدد
العتاد احلاسويب؛ آالت ألعاب الكمبيوتر
احلواسيب؛
توصيل
واملعاجلات الدقيقة ولوحات الذاكرة وشاشات العرض ولوحات
العرض ولوحات مفاتيح احلاسوب والكوابل وأجهزة املودم
والطابعات ومشغالت األقراص واملهايئات وبطاقات املهايئات
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 احلاسوب الفارغة لتخزين املعلومات؛ حامالت البياانت
املغناطيسية؛ الشرائح واألقراص واألشرطة اليت حتمل برامج
وبرجميات حاسوبية أو لتسجيلها؛ ذاكرة الوصول العشوائي
وذاكرة القراءة فقط؛ أجهزة حاالت الذاكرة الصلبة؛ لبادات فأرة
احلاسوب؛ اهلواتف؛ آالت الفاكس وآالت الرد على املكاملات
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
واملساعدات الرقمية الشخصية واملفكرات االلكرتونية ودفاتر
الكتابة االلكرتونية؛ وحدات األلعاب االلكرتونية احملمولة ابليد
املعدة لالستعمال مع شاشات أو لوحات عرض خارجية؛
األجهزة االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية
اخلاصة هبا؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية اليت حتمل ابليد
واملتحركة لغرض إرسال واستقبال املكاملات اهلاتفية والفاكس
والربيد االلكرتوين والبياانت الرقمية األخرى؛ األجهزة
االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية اخلاصة
هبا؛ الوحدات االلكرتونية اليت حتمل ابليد الستقبال البياانت
والرسائل السلكيا و/أو ختزينها و/أو إرساهلا واألجهزة االلكرتونية
اليت متكن املستخدم من حفظ املعلومات الشخصية و/أو
تعقبها؛ األجهزة واألدوات االلكرتونية اخلاصة ابالتصاالت؛
األجهزة واألدوات اخلاصة ابالتصاالت السلكية والالسلكية؛
الربجميات احلاسوبية والعتاد احلاسويب اخلاص ابسرتجاع املعلومات
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
لتسجيل الصوت؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت
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
تسجيل األشرطة وأجهزة النسخ وامليكروفوانت؛ مسجالت
ومشغالت الصوتيات والفيديو الرقمية؛ مسجالت ومشغالت
األشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو واألقراص املضغوطة واألقراص
الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة واألشرطة الصوتية الرقمية؛
أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ املازجات
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

Date: 05/06/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů
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͖ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŚĂƌĚǁĂƌĞ

͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŐĂŵŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ
͕ŵĞŵŽƌǇ ďŽĂƌĚƐ͕ ŵŽŶŝƚŽƌƐ͕ ĚŝƐƉůĂǇƐ͕ ŬĞǇďŽĂƌĚƐ
͕ĐĂďůĞƐ͕ ŵŽĚĞŵƐ͕ ƉƌŝŶƚĞƌƐ͕ ĚŝƐŬ ĚƌŝǀĞƐ͕ ĂĚĂƉƚĞƌƐ
ĂĚĂƉƚĞƌ ĐĂƌĚƐ͕ ĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĚƌŝǀĞƌƐ͖ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĨŽƌ ĚĂƚĂ ƐƚŽƌĂŐĞ͖ ŚĂƌĚ ĚƌŝǀĞƐ͖ ŵŝŶŝĂƚƵƌĞ ŚĂƌĚ ĚŝƐŬ
͕ĚƌŝǀĞ ƐƚŽƌĂŐĞ ƵŶŝƚƐ͖ ĂƵĚŝŽ ǀŝĚĞŽ ĚŝƐĐƐ͕ ͲZKDƐ
ĂŶĚ ĚŝŐŝƚĂů ǀĞƌƐĂƚŝůĞ ĚŝƐĐƐ͖ ďůĂŶŬ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐƚŽƌĂŐĞ
ŵĞĚŝĂ͖ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĚĂƚĂ ĐĂƌƌŝĞƌƐ͖ ĐŚŝƉƐ͕ ĚŝƐĐƐ ĂŶĚ
ƚĂƉĞƐ ďĞĂƌŝŶŐ Žƌ ĨŽƌ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵƐ
ĂŶĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ƌĂŶĚŽŵ ĂĐĐĞƐƐ ŵĞŵŽƌǇ͕ ƌĞĂĚ ŽŶůǇ
ŵĞŵŽƌǇ͖ ƐŽůŝĚ ƐƚĂƚĞ ŵĞŵŽƌǇ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ŵŽƵƐĞ
ƉĂĚƐ͖ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ ĨĂĐƐŝŵŝůĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ĂŶƐǁĞƌŝŶŐ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐĂŵĞƌĂƐ͕ ǀŝĚĞŽ ĐĂŵĞƌĂƐ͖ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͖ ĐŚĂƌŐĞƌƐ͖ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ
ĞůĞĐƚƌŝĐ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͖ DWϯ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚŝŐŝƚĂů ĨŽƌŵĂƚ
ĂƵĚŝŽ ƉůĂǇĞƌƐ͖ ŚĂŶĚ ŚĞůĚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ƚĂďůĞƚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚŝŐŝƚĂů ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŽƌŐĂŶŝǌĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŶŽƚĞƉĂĚƐ͖ ŚĂŶĚŚĞůĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŐĂŵĞ ƵŶŝƚƐ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ ĂŶ
ĞǆƚĞƌŶĂůĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶŽƌŵŽŶŝƚŽƌ͖ŚĂŶĚŚĞůĚĚŝŐŝƚĂů
͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŚĞƌĞƚŽ
ŚĂŶĚŚĞůĚ ĂŶĚ ŵŽďŝůĞ ĚŝŐŝƚĂů ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
͕ƚŚĞƐĞŶĚŝŶŐĂŶĚƌĞĐĞŝǀŝŶŐŽĨƚĞůĞƉŚŽŶĞĐĂůůƐ͕ĨĂǆĞƐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĂŝů͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚŝŐŝƚĂů ĚĂƚĂ͖ ŚĂŶĚŚĞůĚ
ĚŝŐŝƚĂů ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƌĞůĂƚĞĚ
ƚŚĞƌĞƚŽ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŚĂŶĚŚĞůĚ ƵŶŝƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ǁŝƌĞůĞƐƐ
ƌĞĐĞŝƉƚ͕ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚͬŽƌ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ĂŶĚ
ŵĞƐƐĂŐĞƐ͕ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞ
ƵƐĞƌ ƚŽ ŬĞĞƉ ƚƌĂĐŬ ŽĨ Žƌ ŵĂŶĂŐĞ ƉĞƌƐŽŶĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
ĂŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĂŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ ƚĞůĞƉŚŽŶĞͲďĂƐĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĞƚƌŝĞǀĂů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĂŶĚ ŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ ŵŽďŝůĞ ĚŝŐŝƚĂů
Ϳ^ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ŐůŽďĂů ƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ;'W
ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ ŵŽďŝůĞ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ
ƉŚŽŶĞƐ͖ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ ĨŽƌ ŵŽďŝůĞ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ ǀŽŝĐĞ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĚŝŐŝƚĂů
ǀŽŝĐĞ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ͖ ǁŝƌĞůĞƐƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ
͕ĨŽƌ ǀŽŝĐĞ͕ ĚĂƚĂ Žƌ ŝŵĂŐĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͖ ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ
ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͖ ĂƵĚŝŽ ƐƉĞĂŬĞƌƐ͖ ƐŽƵŶĚ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĂŶĚ
ƌĞƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ĂŵƉůŝĨŝĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƉŚŽŶŽŐƌĂƉŚƐ͕ ƌĞĐŽƌĚ ƉůĂǇĞƌƐ͕ ŚŝŐŚ ĨŝĚĞůŝƚǇ ƐƚĞƌĞŽ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ƚĂƉĞ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ͖ ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ ĂŶĚ ǀŝĚĞŽ
ƌĞĐŽƌĚĞƌƐĂŶĚƉůĂǇĞƌƐ͖ĂƵĚŝŽĐĂƐƐĞƚƚĞƌĞĐŽƌĚĞƌƐĂŶĚ
͕ƉůĂǇĞƌƐ͕ ǀŝĚĞŽ ĐĂƐƐĞƚƚĞ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂǇĞƌƐ
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĂŶĚƉůĂǇĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂůǀĞƌƐĂƚŝůĞ
ĚŝƐĐ ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂǇĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ ƚĂƉĞ
ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂǇĞƌƐ͖ ƌĂĚŝŽƐ͖ ƌĂĚŝŽ ƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ
ĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ĂŶĚĚŝŐŝƚĂůŵŝǆĞƌƐ͖ĐĂƌ
ĂƵĚŝŽ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŐĂŵĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ

املكربات الصوتية؛ األجهزة اخلاصة بتسجيل األصوات ونسخها
ومضخمات الصوت وأجهزة الفونوغراف الكهرابئية وأجهزة
تشغيل االسطواانت وأجهزة السرتيو العالية اجلودة وأجهزة
العدد العرشون 2017/11/7
تسجيل األشرطة وأجهزة النسخ وامليكروفوانت؛ مسجالت
ومشغالت الصوتيات والفيديو الرقمية؛ مسجالت ومشغالت
األشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو واألقراص املضغوطة واألقراص
الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة واألشرطة الصوتية الرقمية؛
أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ املازجات
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
وعرض وختزين وتنظيم النصوص والرسوم البيانية والصور
واحملتوايت الصوتية وذات الوسائط املتعددة وحمتوايت الفيديو
واملنشورات االلكرتونية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتشغيل
األنظمة والربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني البياانت والربجميات
احلاسوبية اخلاصة بتطوير التطبيقات؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة
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
احلاسوبية اخلاصة بتحويل الكالم إىل نص؛ تطبيقات الربجميات
املزودة إبمكانيات صوتية؛ الربجميات احلاسبية اخلاصة إبدارة
االتصاالت اهلاتفية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلربيد
االلكرتوين واملراسلة؛ الربجميات اخلاصة ابهلواتف املتحركة؛
الربجميات احلاسوبية للدخول إىل قواعد البياانت املباشرة (أن
الين) وتصفحها والبحث فيها؛ الربجميات احلاسوبية إلعادة
توجيه الرسائل ورسائل الربيد االلكرتوين عرب االنرتنت و/أو غريها
من البياانت إىل جهاز أو أكثر من األجهزة االلكرتونية اليت حتمل
ابليد من خمزن بياانت موجود أو مرتبط حباسوب شخصي أو
خادم (سرفر)؛ الربجميات احلاسوبية لتزمني البياانت بني حمطة أو
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
مسجلة؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة
للبس؛ االساور املوصولة [أدوات قياس]؛ النظارات الذكية؛ ؛
اجهزة االنذار وجمسات اجهزة االنذار وانظمة مراقبة اجهزة
االنذار؛ انظمة االمن واملراقبة السكنية؛ أنظمة الكشف عن
الدخان واول اوكسيد الكربون؛ ثريموستات (منظمات احلرارة)
وشاشات مراقبة وجمسات واجهزة ضبط وحتكم اخلاصة أبجهزة
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
الربادي والستائر واغطية النوافذ ومظلالت النوافذ وستائر
النوافذ الداخلية؛ اجهزة الضبط والتحكم ابإلانرة؛ املخارج
الكهرابئية؛ املفاتيح الكهرابئية وااللكرتونية؛ األجزاء والقطع
وامللحقات االخرى للمركبات الربية وللدراجات اهلوائية
وللدراجات النارية وللدراجات ذات احملركات الصغرية؛ آالت
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
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وانظمة تكييف اهلواء والتدفئة والتهوية؛ االقفال واملزاجل اخلاصة
ابألبواب والنوافذ الكهرابئية وااللكرتونية؛ اجهزة التحكم عن
بعد لفتح واغالق ابواب املرائب؛ اجهزة التحكم عن بعد
العدد العرشون 2017/11/7
واجهزة فتح األبواب؛ أجهزة التحكم عن بعد لفتح وإغالق
الربادي والستائر واغطية النوافذ ومظلالت النوافذ وستائر
النوافذ الداخلية؛ اجهزة الضبط والتحكم ابإلانرة؛ املخارج
الكهرابئية؛ املفاتيح الكهرابئية وااللكرتونية؛ األجزاء والقطع
وامللحقات االخرى للمركبات الربية وللدراجات اهلوائية
وللدراجات النارية وللدراجات ذات احملركات الصغرية؛ آالت
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
اهلاتفية والربيد االلكرتوين وغريها من البياانت الرقمية؛ مشغالت
الوسائط ومكربات الصوت وأجهزة اهلاتف وأجهزة االتصاالت
السلكية والالسلكية واحلواسيب املستخدمة يف املركبات؛ أجهزة
وأدوات املالحة؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة استقبال التلفزيون؛
شاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة التحكم عن بعد؛
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،
ومشغالت األلعاب وأنظمة الرتفيه وأنظمة املسرح املنزيل
واألجهزة املركزية للتحكم بنظام املكننة املنزلية واألجهزة
وشاشات العرض االلكرتونية اخلاصة ابملستهلك؛ العتاد احلاسويب
واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية االلكرتونية
احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم بتطبيقات
الربجميات ،وللبحث عن احملتوى الصويت وحمتوى الفيديو واحملتوى
املتعدد الوسائط واأللعاب وتطبيقات الربجميات وأسواق تداول
تطبيقات الربجميات وقوائم وأدلة الربامج والتالعب والتحكم هبا

͕ƐĞŶƐŽƌƐ͕ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ Ăŝƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͕ ŚĞĂƚŝŶŐ
ĂŶĚ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƐǇƐƚĞŵƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĂŶĚ
͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚŽŽƌ ĂŶĚ ǁŝŶĚŽǁ ůŽĐŬƐ ĂŶĚ ůĂƚĐŚĞƐ
ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ŽƉĞŶŝŶŐ ĂŶĚ ĐůŽƐŝŶŐ ŐĂƌĂŐĞ
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͕ĚŽŽƌƐ͖ƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůƐĂŶĚŽƉĞŶĞƌƐ͖ĐƵƌƚĂŝŶ͕ĚƌĂƉĞ
ǁŝŶĚŽǁƐŚĂĚĞ͕ ĂŶĚ ǁŝŶĚŽǁ ďůŝŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŶƚƌŽůƐ
͖ĂŶĚ ŽƉĞŶĞƌƐ͖ ůŝŐŚƚŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽůƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů ŽƵƚůĞƚƐ
͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂů ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐǁŝƚĐŚĞƐ͖ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ
͕ƉĂƌƚƐ͕ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ ĨŽƌ ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ďŝĐǇĐůĞƐ
͖ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ ĂŶĚ ŵŽƉĞĚƐ͖ ĚŝĐƚĂƚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ǁĞĂƌĂďůĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ ǁĞĂƌĂďůĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ ĨŽƌ ŵŽďŝůĞ
ĚĞǀŝĐĞƐ͖ǁĞĂƌĂďůĞĚŝŐŝƚĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĐĂƉĂďůĞ
͕ŽĨ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ĨŽƌ ƐĞŶĚŝŶŐ
ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ĂŶĚ ƐƚŽƌŝŶŐ ŽĨ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ ĐĂůůƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŵĂŝů͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚŝŐŝƚĂů ĚĂƚĂ͖ ŵĞĚŝĂ ƉůĂǇĞƌƐ͕ ĂƵĚŝŽ
ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
͖ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ĂŶĚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ
͖ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŵŽŶŝƚŽƌƐ͖ ƐĞƚ ƚŽƉ
ďŽǆĞƐ͖ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͕ ŚĂŶĚŚĞůĚ ĚŝŐŝƚĂů
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ƚŚĞ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͕ ǀŝĚĞŽ
ŵŽŶŝƚŽƌƐ͕ ƐĞƚ ƚŽƉ ďŽǆĞƐ͕ ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ĂŶĚ ŵĞĚŝĂ
ƉůĂǇĞƌƐĂŶĚƌĞĐŽƌĚĞƌƐ͕ŐĂŵĞƉůĂǇĞƌƐ͕ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ŚŽŵĞƚŚĞĂƚƌĞƐǇƐƚĞŵƐ͕ ŚŽŵĞĂƵƚŽŵĂƚŝŽŶ
ŚƵďƐ͕ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵŵĞƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĂŶĚ
͖ĚŝƐƉůĂǇƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
͕ŚĂƌĚǁĂƌĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
͕ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͕ ŚĂŶĚŚĞůĚ ĚŝŐŝƚĂů ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ
ĂŶĚƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ
͕ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĨŽƌ ƐĞĂƌĐŚŝŶŐ͕ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŶŐ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ͕ ƐƚŽƌŝŶŐ͕ ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ͕ ƉůĂǇŝŶŐ͕ ĂŶĚ

وختزينها وعرضها وتشغيلها وتسجيلها؛ املعدات احلاسوبية
املستخدمة مع مجيع املنتجات اليت سبق ذكرها؛ األجهزة
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
جبميع املنتجات السابق ذكرها؛ األغطية اخلارجية واحلقائب
والعلب املعدة او املصممة الحتواء مجيع املنتجات السابق
ذكرها .

͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĂƵĚŝŽ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ĂŶĚ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĐŽŶƚĞŶƚ
ŐĂŵĞƐ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
͖ŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞƐ͕ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵ ůŝƐƚŝŶŐƐ ĂŶĚ ŐƵŝĚĞƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ǁŝƚŚ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ǁŝƚŚ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ͖ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ ƉĂƌƚƐ͕ ĨŝƚƚŝŶŐƐ͕ ĂŶĚ
͖ƚĞƐƚŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ ŐŽŽĚƐ
ĐŽǀĞƌƐ͕ ďĂŐƐ ĂŶĚ ĐĂƐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ Žƌ ƐŚĂƉĞĚ ƚŽ
͘ĐŽŶƚĂŝŶĂůůŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ

العنجوان  1 :انفينيججت لججوبب تونر،ينججوب تاليفورنيججا 41019ب

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭ/ŶĨŝŶŝƚĞ>ŽŽƉ͕ƵƉĞƌƚŝŶŽ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϱϬϭϰ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨ
ŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

أبسم  :أبل انك.
الواليات المتح ة األمريكية

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب

,23رام هللا



In the name of: Apple Inc.
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Trade Mark No.: 31655

العالمة التجارية رقم  35611:

In
Class:
12 No.: 31655
Trade
Mark
Date:
05/06/2017
In Class:
12

الصنف :
يف
57رقم  35611:
التجارية
العالمة
 7552/56
يفالتاريخ :
57/51
الصنف :

وتوابعها ومستلزماهتا .
السيار
من
ات7552
/56
اجل/51: :
التاريخ
وتوابعها .ومستلزماهتا .
اجل :
من
ات اي.اس
السياراوتو
سكودا
أبسم :

فاكالفججا تليمنتججا 964ب مججال ا بوليسججال ب
اوتو ار.
سكودا ،ججي
العنجوان :
اي.اس.
أبسم :
سي ز 342 01-مال ا بوليسا ب الدمهورية التشيكية
العنجوان ، :ججي ار .فاكالفججا تليمنتججا 964ب مججال ا بوليسججال ب
الدمهورية التشيكية
بوليسا ب
342مال
عنوانسي ز
شحادة ،حمامون،
وفؤاد اورجا
التبليغ01: -عزيز

التبليغر:ام هللا
عنوانب ,23
ص.
عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،

ص.ب ,23رام هللا



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĂŶĚ
Date: 05/06/2017
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĂŶĚ
In
the name of:
?KODA AUTO a.s.
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ
In the name of: ?KODA AUTO a.s.
DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ//͕ͲϮϵϯϬϭDůĂĚĂ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ
ŽůĞƐůĂǀ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ//͕ͲϮϵϯϬϭDůĂĚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŽůĞƐůĂǀ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  35616:









يف الصنف  57 :

التاريخ  7552/56/53 :

Trade Mark No.: 31656
In Class: 12
Date: 04/06/2017

من اجل  :إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ϭͿ ƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϮͿ ŝĐǇĐůĞ
اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ ƚŝƌĞƐ͖ ϯͿ ĂƐŝŶŐƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϰͿ ŽǀĞƌƐ ĨŽƌ
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ 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
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية

املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛
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 للمركبات (األحزمة الدوارة)؛ قطع التصليح

للمركبات (نوع اجلرارات)؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

ƚŝƌĞƐ͖ ϱͿ DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϲͿ ĚŚĞƐŝǀĞ ƌƵďďĞƌ

ƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ
ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
ͿǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮ
Ϳ>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰ
ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ
ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
ͿĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮ
^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ
͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ
ͿƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬ

ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛

ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ

أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات

229
ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ

األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات،

ͿĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮ

العدد العرشون 2017/11/7

للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛
الصلبة ،لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛

قطع التصليح للمركبات (األحزمة الدوارة)؛ قطع التصليح

للمركبات (نوع اجلرارات)؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت

املركبات .

ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ
͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ
ͿƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬ
dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϯϭͿ sĂůǀĞƐ ĨŽƌ
͘ǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϯϮͿsĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƚŝƌĞƐ

In the name of: Hankook Tire Co., Ltd.

أبسم  :هانكوك اتير كو ،.ليميتد

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϯ͕dĞŚĞƌĂŶͲƌŽ;zĞŽŬƐĂŵ
ĚŽŶŐͿ͕'ĂŶŐŶĂŵͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ
<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العنجوان 122 :ب ،يهيجران-روب (يوتسجام -ونج ) ب جاندنججام
 -جو ب سيئول ب جمهورية تورية

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية – 

ص .ب  3327البرية
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المة التجارية رقم  35612:


لصنف :

ريخ :

اجل

طارات

العالمة التجارية رقم  35612:





 57يفالصنف  57 :

 7552/56
التاريخ :
 /53
7552
/56/53

rade Mark
No.: 31657
Trade Mark No.: 31657

n Class: 12
In Class: 12

Date: 04/06/2017
ate: 04/06/2017

من اجل  :إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ϭͿ ƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϮͿ ŝĐǇĐůĞ
 :إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية
͖ ZĞƐƉĞĐƚƚŝƌĞƐ
ͿŽĨ͗ϯͿ ϭ
ƵƚŽŵŽďŝůĞ
͖ƚŝƌĞƐ
ŝĐǇĐůĞ
ĂƐŝŶŐƐ
ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ
ͿƚŝƌĞƐ͖ Ϯ
ϰͿ ŽǀĞƌƐ
اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ ĨŽƌ

ƚŝƌĞƐ͖ĨŽƌ
ϱͿ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ
͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ
ͿϲͿ ϰ
ĚŚĞƐŝǀĞ
ƌƵďďĞƌ
ĞƐ͖ ϯͿ ĂƐŝŶŐƐ
͖ƚŝƌĞƐ
ŽǀĞƌƐ
األانبيب ĨŽƌ
الداخلية؛النارية؛
الدراجات
لتصليحرات
ات؛ إطا
املطاطاإلطار
اهلوائية؛رقعأغطية
األانبيب
الالصقة

املطاط

خلية

ƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ

الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدر
اجات ĞƐ͖ ϱͿ DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϲͿ ĚŚĞƐŝǀĞ ƌƵďďĞƌ
األانبيب
الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ

النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية
ƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ
للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛

ͿǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮ
ĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ
ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ

رية؛ األانبيب

التصليح
اهلوائية؛ات اهلوائية؛
كبات؛ اإلطار
الداخليةاألمتعة
شبكات
األانبيبعددالداخلية
للمرات
لإلطار

كات األمتعة

ممتصاتالتصليح
املكابح؛عدد
اهلوائية؛
املررات
اإلطا
كبات؛ قطع
كبات؛ملقاعد
للمر األمان
أحزمة
ŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
الصدمات ͿĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰ

Ϳ>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰ

الت

لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية ďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ͿŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮ
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ

طارات

ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
كبات؛لإلطار
ات؛املراملسامري
الزالجات للسيار
للمركبات؛
أغطية
لعجالت
محاالتاملعدنية
اإلطارات
الداخلية؛
ات؛ ĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات،

عد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛

الصلبة ،لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛

ͿĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮ

ŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ
ĐŽǀĞƌƐ
ĨŽƌ
͖ďŝĐǇĐůĞƐ
^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ
ͿƚŝƌĞƐ͖ Ϯϯ
^ƚƵĚƐ
ͿĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ϭϳ
ϮϰͿ ^ĂĚĚůĞ
dŝƌĞƐ ĨŽƌ

͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
الصدمات
األحزمة ممتص
املكابح؛
قطع
قطع املر
مة األمان ملقاعد
التصليح
ات قطع
الدوارة)؛
كبات (
كبات؛للمر
التصليح
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
داخلية ĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
بدون أانبيب
اإلطارات
الزالجات اجلرارات
للمركبات (نوع
لإلطارات؛
املسامري
للسيا)؛رات؛
ركبات؛ محاالت
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ

شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح

>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰͿ
ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية

ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات

2017/11/7
العدد
230ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛
العرشونراجات
املقاعد للد
ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ

للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛

ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮͿ

،األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات

^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ

 لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛،الصلبة

ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖

قطع التصليح للمركبات (األحزمة الدوارة)؛ قطع التصليح

ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ

للمركبات (نوع اجلرارات)؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية

ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

ƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬͿ

النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت

dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϯϭͿ sĂůǀĞƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϯϮͿsĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƚŝƌĞƐ͘

 .املركبات

In the name of: Hankook Tire Co., Ltd.

 ليميتد،. هانكوك اتير كو: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϯ͕dĞŚĞƌĂŶͲƌŽ;zĞŽŬƐĂŵͲ
ĚŽŶŐͿ͕'ĂŶŐŶĂŵͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ
<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 ونج ) ب جاندنججام-روب (يوتسجام-يهيجران، ب122 : العنجوان
 جو ب سيئول ب جمهورية تورية-

 –  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية3327 ب. ص
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Trade Mark No.: 31659

 30695 : العالمة التجارية رقم
 35615
: التجارية رقم
 39 :الصنف
يف

Trade Mark
No.:3531659
In Class:
Date: 07/06/2017

In Class: 35

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

Date: 07/06/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗





ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
 ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ŽƌĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ƐŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖
ŵŽĚĞůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ
ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐ
;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
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العالمة

: يف الصنف

خدمات املساعدة الدارة االعمال او
,النشاط املكتيب
 7552
/56/52

 تنظيم,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية
 النشاط,التجارية
,ادارة اواالعمال
, تنظيم االعمال, االعالانت:
املعارض التجارية للغاايت االعالنية

: التاريخ
من اجل

شركة جتارية
املقدمة من قبل
اخلدم ات
االنشطةمنالتجارية
االعمال او
الرتوجييةالدارة
املساعدة
 خدمات,املكتيب
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

ترويجللغاايت
التجارية
 تنظيم املعارض,لشركات صناعية او جتارية
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو

خدماتمنعرض
 حترير,التجارية
,االعالنية او املبيعات
قبل شركة
املقدمة,االعالنية
النصوصالرتوجيية
اخلدمات
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة

,الطرافللعمالء
التجارية
جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت
(  ترويج املبيعات, عرض املنتوجات,االمتياز

ترويج وخدمات
 ترويج,عامة
الدعايةيف مزادات
مناذج املبيعات
,)خدمات إعداداخرى
 حترير,املبيعات
واإلعالن أو
 خدمات املساعدة لالنشطة,ادارة مراكز التسوق

خدماتخاللاملساعدة
, خدمات عرض عامة,النصوص االعالنية
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من
,االسترياد والتصدير
 و,اال
مبدأعاملية
اتصاالت
 ترويج,املنتوجات
كاالتعرض
,متياز
شبكات على
لتشغيل شركة جتارية
 خدمات,االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

 ترويج,واخلدمات
ادات عامة
املبيعاتشراءيف مز
)التوريد اخرى
املبيعات (الطراف
املنتوجات
(  االخرى,لالطراف
 ادارة امللفات, توزيع العينات,)لشركات اخرى

ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
231ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

In the name of: Sharket Mattaem
Nuttela Shop
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية,املكتيب

 تنظيم املعارض التجارية للغاايت,لشركات صناعية او جتارية
2017/11/7
العدد
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة
,العرشونالتجارية
االعالنية او
,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,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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
, 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,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

 شركة مطاعم نوتيال شوب: أبسم
 رام هللا-  فلسطين: العنوان

 اتقان للخدمات-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ

3 ط-  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


Ϳ;7

التاريخ  7102/16/12 :
العالمة حانة صغرية ،مطاعم الوجبات
مطاعم ،ابر،
من اجل :مبعزل عن
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ďŝƐƚƌŽ͕ƐŶĂĐŬZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
ͲƐǁĞĞƚƐĂŶĚŶƵƚƐ͖ĐĂƚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĨŽŽĚ
; 7 Ϳ 345
ŽƌĚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶŽŶͲůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ


تقدمي الطعام والشراب واحللوايت واملكسرات؛

أبسم  :شركة مطاعم نوتيال
شوب




In the name of: Sharket Mattaem Nuttela Shop







ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 31660

العننا  :فلس ،ر  -ا

مهند عساف  -اتقان
احملامي
العالمة التبليغ
عنوان
35665
التجارية :رقم :
االستشارية  -رام هللا برج رام هللا
يفللخدمات
الصنف  33 :

التجاري52- :ط 7552/563/
التاريخ

من اجل  :مطاعم ،ابر ،حانة صغرية ،مطاعم الوجبات اخلفيفة،
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
مقاهي ،كافيتريايت ،مقاصف ،مطاعم ذات اخلدمة الذاتية
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات تقدمي الطعام والشراب
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
واحللوايت واملكسرات؛ وخدمات املطاعم؛ وتقدمي خدمات
مبعزل عن العالمة
طلب الطعام من خالل االتصال املباشر على شبكة احلاسوب 

أبسم  :شركة مطاعم نوتيال شوب



العالمة التجارية رقم 30661 :

يف الصنف 13 :



العنوان  :فلسطين  -رام هللا

واحللوايت

والشراب

واملكسرات؛

وخدمات املطاعم؛ وتقدمي خدمات طلب الطعام من
خالل االتصال املباشر على شبكة احلاسوب 

أبسم

العننا

كة
شر

مطاعم

 :فلس ،ر -

نوتيال

ا

عنوان التبليغ  :احملامي مهند
للخدمات االستشارية  -رام
التجاري  -ط3

ان تسجيل

In the name of: Sharket Mattaem

Nuttela Shop
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
;
Trade Mark No.: 31660
In Class: 43

ĐĂĨĞƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĐĂŶƚĞĞŶƐ͕ƐĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚ
͕ĨĂƐƚͲĨŽŽĚŽƵƚůĞƚƐ͖ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
ͲƐǁĞĞƚƐĂŶĚŶƵƚƐ͖ĐĂƚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĨŽŽĚ
ŽƌĚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶŽŶͲůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ

Ϳ3



In the name of: Sharket Mattaem Nuttela Shop
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عساف  -اتقان
هللا برج رام هللا



ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
هيه

العالمة

اليعطي

اصحاهبا





حق

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة


͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ


ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĐĂŶƚĞĞŶƐ͕ƐĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ ĂŶĚ ĨĂƐƚͲĨŽŽĚ ŽƵƚůĞƚƐ͖ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ĚƌŝŶŬ ͕ ƐǁĞĞƚƐ ĂŶĚ ŶƵƚƐ
 ĐĂƚĞƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ĨŽŽĚͲŽƌĚĞƌŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶŽŶͲůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ďŝƐƚƌŽ͕ƐŶĂĐŬZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ

االستشارية  -رام هللا برج رام هللا التجاري  -ط3

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق
شوب

ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ ďŝƐƚƌŽ͕ ƐŶĂĐŬ



مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  30660 :
يف الصنف  71 :
التاريخ  7102/16/12 :










Ϳ ; 3







العالمة التجارية رقم 30660 :



Date: 07/06/2017

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان للخدمات
:

Date: 07/06/2017



اخلفيفة ،مقاهي ،كافيتريايت ،مقاصف ،مطاعم ذات
اخلدمة الياتية ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات
الطعام

In Class: 43



التاريخ  7102 /16 /12 :
من اجل  :مطاعم ،ابر ،حانة صغرية ،مطاعم الوجبات

تقدمي



232ĐĂĨĞƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĐĂŶƚĞĞŶƐ͕ƐĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚ

͕ĨĂƐƚͲĨŽŽĚŽƵƚůĞƚƐ͖ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ

العدد العرشون
2017/11/7ريايت ،مقاصف ،مطاعم ذات
مقاهي ،كافيت
اخلفيفة،

اخلدمة الياتية ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات

وخدمات املطاعم؛ وتقدمي خدمات طلب الطعام من
خالل االتصال املباشر على شبكة احلاسوب 

Date: 07/06/2017





Trade Mark No.: 31661
In Class: 20
Date: 07/06/2017

Trade Mark No.: 31661

من اجل  :االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات( /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ͖ŐŽŽĚƐ

ذري الواردة يف فئات أخرى) املصنوعة من 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 املرشوم أو املواد

͕;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ͕ĐĂŶĞ
͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

البديلة لكل هيه املواد أو املواد البالستيكية  .
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading
أبسم  :شركة رواج لالاثث
Company

͕;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ͕ĐĂŶĞ
واملنتجات( /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ͖ŐŽŽĚƐ
الصور
واملرااي
فئاتاالاثث
يف اجل :
ذري الواردةمن
اخلشب أو
واطاراتمن
املصنوعة
أخرى)

͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
͕;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ͕ĐĂŶĞ
أو
اخلشب
من
املصنوعة
)
أخرى
فئات
يف
الواردة
ذري
͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ

الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو
الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ
 
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ
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العرشون 2017/11/7
العددالسندان

احلوتأو أو
فك فك
عظم عظم
العاج أو
العظامأوأوالعظام
أوالسندان
احلوت
العاجأو أو
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد



البالستيكيةأو .املواد
املواد املرشوم
احملارأو أو
الصدف أو الكهرمان أو
البديلة لكل هيه املواد

رواجد لالاثث
البديلة لكلأبسم
البالستيكية  .
شركةأو املوا
هيه :املواد
والتجارة العامة
In the name of: Rawaj Furniture&General
لالاثث تنن ووووو ا مق يووووو ; 1 Ϳ Trading
أبسم  :شركة رواج
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůŚĂ͕ďĞƚƵŶǇĂ͕ŵƵŬĂďĞůŵŬŚŵĂƐĨƵŶ
اي
العنووووونا  :ا
Company
ůĂŶĚ
والتجارة العامة محج مخم س الند
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading
Company

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا

العنوووووناط :7ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůŚĂ͕ďĞƚƵŶǇĂ͕ŵƵŬĂďĞůŵŬŚŵĂƐĨƵŶ

ůĂŶĚ

ا ي تنن ووووو ا مق يووووو

محج مخم س الند

التبليغ  :رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا
عنوان

السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك احلوت أو
ط7
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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البديلة لكل هيه املواد أو املواد البالستيكية  .
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading
أبسم  :شركة رواج لالاثث
Company
والتجارة العامة









ĚĚƌĞƐƐ͗EƵďůĞƐ͕ďĂƚĞďĂĂ
Trade Mark No.: 31662
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In Class: 20
 Date: 07/06/2017

العننا  :ن يلالا ي هي
 30667
العالمة التجارية رقم  :
عنوان التبليغ  :رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا
يف الصنف  71 :
ط7
التاريخ  7102/16/12 :

Trade Mark
No.: 31662
 30667
واملراايرقم  :
االاثثالتجارية
من اجل  :العالمة
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ͖ŐŽŽĚƐ
الصور واملنتجات(
واطارات

In Class: 20
يف الصنف  71 :
͕;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ͕ĐĂŶĞ
املصنوعة من اخلشب أو
ذري الواردة يف فئات أخرى)
͕ ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
Date: 07/06/2017
التاريخ  7102/16/12 :

ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
واملنتجات(أو /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ͖ŐŽŽĚƐ
الصور
واملرااي
االاثث
اجل
الفلني أو من
الصفصافاحلوتأو
العاج أو
اخليزران
القصب:أو أو
فك
واطاراتعظم
أو
العظام أو
السندان

͕;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ͕ĐĂŶĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

اخلشب أو
املصنوعة من
أخرى)
الواردة يف فئات
ذري
املواد
املرشوم أو
احملار
الكهرمان
الصدف أو
͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
السندان أو 
احلوت أو
عظمأوفك
العاج أوأو
العظام أو
الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
البديلة لكل هيه املواد أو املوا د البالستيكية  .
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ
لالاثث املرشوم أو املواد
كة أورواجاحملار أو
الكهرمان
الصدف أو
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading
أبسم  :شر

Ϳ;1







Ϳ;9

Company

هيهالعامة
والتجارة
املواد أو املواد البالستيكية  .
البديلة لكل
ĚĚƌĞƐƐ͗EƵďůĞƐ͕ďĂƚĞďĂĂ
العننا  :ن يلالا ي هي
the name
of: Rawaj Furniture&General Trading
أبسم  :شر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
لالاثثاالرسال ،عمارة ترمسعيا
رواج رام هللا،
عنوانكةالتبليغ :

In
Company





والتجارة ط7
العامة

 30667
التجار:يةن رقم :
يلالا ي هي
العالمةالعننا



Trade Mark No.: 31662
ĚĚƌĞƐƐ͗EƵďůĞƐ͕ďĂƚĞďĂĂ


InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class:
20
:

Date: 07/06/2017

الصنف :
 71رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا
التبليغ :
يفعنوان
التاريخ  7102 /16/12 :
ط7



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ͖ŐŽŽĚƐ
من اجل  :االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات( ; 9 Ϳ 348

͕;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ͕ĐĂŶĞ

ذري الواردة يف فئات أخرى) املصنوعة من اخلشب أو
͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
 ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ

الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ









العالمة التجارية رقم  30663 :

يف الصنف  71 :

التاريخ  7102/16/12 :
واطارات الصور،
واخليزران
من اجل :
 30663
االاثث رقم  :
العالمة التجارية






Ϳ;9

Trade Mark No.: 31663
In Class: 20
Date: 07/06/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ͖ŐŽŽĚƐ
Trade Mark
No.: 31663

͕;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ͕ĐĂŶĞ
In Class: 20
يف الصنف :
الواردة71يف  فئات أخرى) املصنوعة من
املنتجات(ذري
͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
Date: 07/06/2017
التاريخ  7102/16/12 :
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
اخليزران أو
االاثثالقصب
الفلني أو
الصور/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ͖ŐŽŽĚƐ ،
واخليزرانأو واطارات
أو اجل :
اخلشب من
͕;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ͕ĐĂŶĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

املنتجات(ذري الواردة يف فئات أخرى) املصنوعة من

الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم

اخلشب أو الفلني أو القصب أو اخليزران أو

احملار أو
الصدف
احلوت أو
عظم
الكهرمانأو أوالعاج أو
أو أو العظام
السندان
الصفصاف أو

فك
املوادأو
املواد أوأو احملار
الكهرمان
الصدف
احلوت أو
لكل أوهيه
البديلة
فك املواد
املرشوم أو

͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ

محج مخم س الند

Date:
07/06/2017
 7102
/16:/12
التاريخ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
االرسال ،عمارة ترمسعيا
رام هللا،
التبليغ
عنوان
طمن 7اجل  :االاثث واخليزران واطارات الصور/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŵŝƌƌŽƌƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞĨƌĂŵĞƐ͖ŐŽŽĚƐ ،

العدد العرشون 2017/11/7

املنتجات(ذري الواردة يف فئات أخرى) املصنوعة من
اخلشب أو الفلني أو القصب أو اخليزران أو
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم


͕234;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽƌŬ͕ƌĞĞĚ͕ĐĂŶĞ

͕ǁŝĐŬĞƌ͕ŚŽƌŶ͕ďŽŶĞ͕ŝǀŽƌǇ͕ǁŚĂůĞďŽŶĞ͕ƐŚĞůů͕ĂŵďĞƌ
ŵŽƚŚĞƌͲŽĨͲƉĞĂƌů͕ŵĞĞƌƐĐŚĂƵŵĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐĨŽƌĂůůƚŚĞƐĞ

͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŽƌŽĨƉůĂƐƚŝĐƐ



فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو

لالاثث هيه املواد أو املواد
البديلة لكل
املواد
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading
املرشوم :أوشركة رواج
أبسم
والتجارة
العامة 
البالستيكية.
العنووووونا
أبسم  :شركة رواج لالاثث
محج مخم س الند
والتجارة
العامة :رام هللا ،االرسال،
التبليغ
عنوان
 :ا

ط7


العنووووونا  :ا

Ϳ;6

Company

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůŚĂ͕ďĞƚƵŶǇĂ͕ŵƵŬĂďĞůŵŬŚŵĂƐĨƵŶ
In
the name of: Rawaj Furniture&General Trading
ůĂŶĚ

ا ي تنن ووووو ا مق يووووو

Company
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عمارة ترمسعيا


ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůŚĂ͕ďĞƚƵŶǇĂ͕ŵƵŬĂďĞůŵŬŚŵĂƐĨƵŶ
ůĂŶĚ


ا ي تنن ووووو ا مق يووووو

محج مخم س الند

عنوان التبليغ  :رام هللا ،االرسال ،عمارة ترمسعيا
ط7


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



349









Ϳ;6















Trade Mark No.: 31664

العالمة التجارية رقم  30661 :

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/16/12 :

Ϳ;6







In Class: 25
Date: 07/06/2017

Trade
Mark No.:
31664
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ


 30661
رقم  :
التجارية
العالمة
وأذطية الرأس 
ولباس القدم
املالبس
اجل :
من
يف الصنف  79 :
Alquds Lelalbesah Mosaham
لأللبسة
أبسم  :شركة القدس
التاريخ  7102 /16/12 :

In Class: 25
In the name of: Sharekat
Date: 07/06/2017

Khososiya

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس 
من
اجل :خصوصية
مسامهة
In the name of: Sharekat Alquds Lelalbesah Mosaham
أبسم  :شركة القدس لأللبسة
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞůƌƐĂůů:ĂŵĞůĞŶƚĞƌ
عوووووو اال سوووووو ل
خصوصيةا
العنووووونا :
Khososiya
مسامهة

ال م
سنترا
العنووووونا :

عوووووو

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞůƌƐĂůů:ĂŵĞůĞŶƚĞƌ

اال سوووووو ل

ال م
سنتر 93االرسال مركز عواد الطابق 3
التبليغ :
عنوان

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  93 :االرسال مركز عواد الطابق 3

جوال 1952075155
فلسطني جوال
هللا فلسطني
رام هللا
رام
1952075155


ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ان تسجيل

الكلماتاصحاهبا حق
ابستخدام اليعطي
هيه العالمة
والعبارات
املطلق
احلماية







30661
رقم  :
التجارية
العالمة
ذات االستخدام العام
واألرقام
الوصفية
والرسومات

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
الصنف 79 :
يف
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات
العالمة 7102/16
عن /12
التاريخ :
مبعزل

Ϳ;7



Trade
Mark No.: 31664


In Class: 25
Date: 07/06/2017

مبعزل عن العالمة


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس 
350
;
2
Ϳ
 In the name of: Sharekat Alquds Lelalbesah Mosaham
أبسم  :شركة القدس لأللبسة

Khososiya
مسامهة خصوصية









ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞůƌƐĂůů:ĂŵĞůĞŶƚĞƌ
عوووووو اال سوووووو ل
العنووووونا  :ا

Ϳ;2
التجاريةسنتر
العالمةال م
Trade Mark No.: 31665
رقم  35661:
:
التبليغ 93 :31االرسال مركز عواد الطابق 3
يفعنوان
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 35
الصنف :






العالمة التجارية رقم 30669 :
يف الصنف  39 :



1952075155
/86جوال
فلسطني
رام
 7857
التاريخهللا/80 :
من اجل  :االعالانت ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال ,النشاط
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
املكتيب ,خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
التاريخ 7102 /16 /19 :

االنشطة
املعارض

اخلدمات

كات صناعية او
التجارية لشر
االعالنية
للغاايت
التجارية
الرتوجيية

من

قبل

جتارية ,تنظيم
التجارية,
او

كة
شر

جتارية

من

للعمالء,
التجارية
احملالت
بطاقات
اصدار
خالل
إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
خدمات
املبيعات,

حترير

النصوص

Date:
08/06/2017

Date: 08/06/2017



من اجل  :االعالانت ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال,
النشاط املكتيب ,خدمات املساعدة الدارة االعمال او

املقدمة

Trade Mark No.: 31665
In Class: 35

االعالنية,

خدمات

عرض

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
͖ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ

ͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ
͖ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐ

ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ

͖ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ







Trade Mark No.: 31665
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In Class: 35
Date: 08/06/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

In the name of: Pal ten for media
research and studies
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 35661
: التجارية رقم
العالمة
2017/11/7
العرشون
العدد
 31 : يف الصنف

 7857/86/80 : 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,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى

 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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
, 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,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

 شركة ابل تن لالعالم والبحوث والدراسات: أبسم
 فلسطين-  رام هللا: العنوان

 اتقان للخدمات-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ

3 ط-  رام هللا برج رام هللا التجاري- االستشارية
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Date: 08/06/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ͰĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ

رام

-

االستشارية

للخدمات

3 ط- التجاري





351



In Class: 35

هللا

2017/11/7 العدد العرشون



Trade Mark No.: 31666

برج





 35666: العالمة التجارية رقم

 31 : يف الصنف

 7857/86/80 : 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,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق

التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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
, 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,حتديث مواد الدعاية واإلعالن

 إستطالعات, الدعاية واإلعالن اخلارجي,لصق اإلعالانت

 نشر نصوص, تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب,الرأي
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الدعاية واإلعالن ,وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع ,خدمات

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

ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

معاينتها و شرائها .

In the name of: Pal ten for media
أبسم  :شركة ابل تن لالعالم والبحوث والدراسات
research and studies
خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري ،وذلك
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
العنوان  :رام هللا  -فلسطين
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها .
In the name of: Pal:
للخدماتten for media research
and studies
لالعالم
التبليغ: :شركة ابل
عنوان أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عساف  -اتقان
احملامي تنمهند
والبحوث والدراسات

التجاري  -ط3
هللا ابرج رام -هللا
االستشارية -
فلس ،ر
ام :
رنا
العن
عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان

للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا
هذه -ط3
التجاري
العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق
ان تسجيل

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





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

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  35667:

العالمة التجارية رقم  30662 :

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102 /16/19 :

يف الصنف  38 :
من اجل

النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز

Trade
Mark
31667
Trade
Mark
No.:No.:
31667
In Class: 30
Date: 08/06/2017

In Class: 30

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

Date:ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
08/06/2017
والتابيو/كا/86
التاريخ 80 :
7857وما يقوم مقام النب ،املتة  -الدقيق
والساجور،
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
والكعك
اخلبز
والسكراحلبوب –
املصنوعة من
واملستحضرات
كا
والتابيو
واألرز
والكاكاو
والشاي
النب
من اجل :
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
͕ŽĨ͗ ŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ͕ ƐƵŐĂƌ
͕ƌŝĐĞ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

والفطائر واحللوايت – اخلمرية ومسحوق اخلبيز –
واملستحضرات
الدقيق
تة
امل
النب،
مقام
يقوم
وما
والساجور،
مساحيق ذيائية – مقبالت ذيائية – احلالوة والطحينة -
ƚĂƉŝŽĐĂ͕ ƐĂŐŽ͕ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽĨĨĞĞ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ
واحللوايت–
والفطائر
والكعك
اخلبز
–
احلبوب
من
املصنوعةعلى املثلجات – الثلج – البوظة  -عسل النحل والعسل
اخلمرية ومسحوق اخلبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
احلالوة والطحينة -على املثلجات– الثلج– البوظة -عسل ͲĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐ
النحل والعسل األسود -على امللح– اخلردل– الفلفل–
͖ƉŽǁĚĞƌ
͕ƐĂůƚ
͖ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ
التوابل– اخلل– الصلصة -الشوكوالته واملغطسات
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
والبسكويت– حبوب شوكوالته ملبسة -السكاكر– العلكة–
الراحة– مصاص األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان .
In the name of: SHAREKT MALEK
أبسم  :شركة مالك زلوم لالسترياد والتوزيع
ZALLOUM FOR IMPORT AND
DISTRIBUTING
>>ĚĚƌĞƐƐ͗><,
العنوان  :الخليل 5552222
>>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,
عنوان التبليغ  :اخلليل 7779191





:
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أبسم  :ليث عبد العزيز امني

عرار

In the name of: laith abdalzez ameen arar





ĚĚƌĞƐƐ͗ŬƵĨĞƌƚŚƵůƚŚƋĂůƋŝůŝĂͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϲϰϰϳϴϴ
Trade
Mark No.: 31668

- 30669جونال :
ثلث ل قل و
التجا:ريةيفر
العننا
رقم  :
العالمة
3522611522

يف الصنف  3 :
عنوان التبليغ  :كفر ثلث قليقليه  -جوال :
التاريخ  7102/16/19 :
1955611299

من اجل  :املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة

العالمة التجارية رقم  30669 :
وذريها من املواد اليت تستخدم يف ذسيل املالبس


يف الصنف  3 :

والصقل والكشط وإزالة
التنظيف

 7102
ومستحضرات/16/
التاريخ 19 :
من اجل  :املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة
األوساخ ،مواد إزالة الشحومات  -الصابون أبنواعه
وذريها من  املواد اليت تستخدم يف ذسيل املالبس

وإزالة-
والكشطالطيارة
والصقل– الزيوت
الروائح العطرية
وبرش
الصابون -التنظيف
ومستحضرات

In Class: 3
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŬƵĨĞƌƚŚƵůƚŚƋĂůƋŝůŝĂ
Date: 08/06/2017
ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϲϰϰϳϴϴ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

Trade Mark No.: 31668
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ

͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
In Class: 3


ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
Date: 08/06/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

Ϳ ; 00

أبنواعه
مواد إزالة
الصابون األسنان
الشحومات --معاجني
وحماليل الشعر
األوساخ،التزيني
مواد
وبرش الصابون  -الروائح العطرية – الزيوت الطيارة -

واحلالقة  -الشامبو .
مواد التزيني وحماليل
عبد .العزيز امني
القة -ليث
أبسم :
الشامبو
واحل
عرار

الشعر -

ليث

:

األسنان

معاجني

ا لعزيز

عبد

a me e n a ra r

امني

يفر ثلث
:
ا
العنن
3522611522

كفر
:
ا لتبليغ
ن
19556112



ل

و

قل

ثلث

قليقليه

جوال

Ͳ ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŬƵĨĞƌƚŚƵůƚŚƋĂůƋŝůŝĂ
ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϲϰϰϳϴϴ

:
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00



التجارية رقم  30665 :
العالمة


قم 30665 :
ر

جل

يد
رب
حية

:

ة
لإلانر

والتجفيف


ا
العنووووون

ال مس

ن

د

ا لتبليغ

:
ال

:

وا لتدفئة وتوليد

تسجيل

No.: 3 166 9

وامداد

ا لبخار وا لطهو

املياه

واالذراض

من اجل  :اجهزة لإلانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو

لنووووود
ديد

ة
ا لبري

ال

لووووود

ع
-شار

-ب

ا لنهضة

-ا لطا بق

نوووووب

-

Ma rk

In Class: 11
Date: 08/06/2017

In Cla ss : 11
Da te : 0 8 /0 6 /2 017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞ ĂƚŝŶŐ͕ƐƚĞ Ăŵ

w

llte ja ra

pa pe r

In the na me o f: s ha re ka t a s
a la dye h a la ma h

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ͕ƐƚĞĂŵ

ر
ا نو

جوال

:

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ͕ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ͕ǁĂƚĞƌ
͘ƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

والتربيد والتجفيف والتهوية وامداد املياه واالذراض
الصحية 
In the name of: sharekat as paper lltejara w elesterad
أبسم  :شركة اس بيرب للتجارة
aladyeh alamah
واالسترياد العادية العامة
ا لعالمة

ال يعطي

اصحاهبا

حق

ĚĚƌĞƐƐ͗ƋĂůĂŶĚŝĂĂůďĂůĂĚͲďĞũĂŶĞďĂůŵĂƐũĞĚĞůũĂĚĞĚ

العنووووونا  :لنووووود ال لووووود -ب نوووووب
المس د ال ديد

عنوان التبليغ  :البرية -شارع النهضة  -عمارة انور


Tra de

 ĚĚƌĞƐƐ͗ƋĂůĂŶĚŝĂĂůďĂůĂĚͲďĞũĂŶĞďĂůŵĂƐũĞĚĞůũĂĚĞĚ

ة
عمار

ا لثاين

Ϳ ; 00



ŐĞ ŶĞ ƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞ ĨƌŝŐĞ ƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ͕ǀĞ ŶƚŝůĂƚŝŶŐ͕ǁĂƚĞ ƌ
͘ƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞ Ɛ

e le s te ra d

ة
للتجار

والسفر
لل ساحة
19593123
هيه





وا لتهوية

بيرب
اس
كة
شر
:
سترياد ا لعادية العامة

Trade Mark No.: 31669



يف الصنف  00 :
التاريخ  7102/16/19 :


صنف 00 :
خ 7102 /16 /19 :
ة
اجهز



;



مة













ية
ا لتجار

the

In

 ĚĚƌĞƐƐ͗ŬƵĨĞƌƚŚƵůƚŚƋĂůƋŝůŝĂͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϲϰϰϳϴϴ

:

-

a bda lze z

o f: la ith

na me

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŬƵĨĞƌƚŚƵůƚŚƋĂůƋŝůŝĂ
ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϲϰϰϳϴϴ

عنوان التبليغ  :كفر ثلث قليقليه  -جوال :
1955611299

-

In the name of: laith abdalzez ameen arar

ĚĚƌĞƐƐ͗ŬƵĨĞƌƚŚƵůƚŚƋĂůƋŝůŝĂͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϲϰϰϳϴϴ

العننا  :يفر ثلث ل قل و  -جونال :
3522611522
ال
جون

238



عقل للساحة والسفر -الطابق الثاين جوال
1959312399
رقم  30665 :
العالمة التجارية
يف الصنف  00 :
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
التاريخ  7102/16/19 :

من اجل  :اجهزة لإلانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو

والتربيد والتجفيف والتهوية وامداد املياه واالذراض

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Trade Mark No.: 31669

In Class: 11

Date: 08/06/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ͕ƐƚĞĂŵ

ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ͕ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ͕ǁĂƚĞƌ
͘ƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ







Ϳ ; 07
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العدد العرشون 2017/11/7
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة

املطلق

احلما ية

سومات
والر
عن

ل
مبعز


ابستخد ام

ا لوصفية

ا لكلمات

قام
واألر

العالمة

ذ ات

والعبارات

االستخد ام

355

ا لعام
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العالمة التجارية رقم  30621 :

العالمة

قم 30621 :
ر

ية
ا لتجار


يف ا لصنف 9 :
ا لتاريخ 7102 /16 /19 :
اجل
من
وعال ج



يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/16/19 :

واال لتهاابت

العصيب
اجلهاز
وامراض ا لتهاب

واالوعية

ا لقلب

الدموية

وأمراض

رام
االو

وامراض

اجللد ية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
املعد ية ذ ات
املعدة واالمعاء واالمراض

االستقال بية وامراض
العالقة واالمراض

العيون وامراض اجلهاز ا لتنفسي.

أبسم

جونسون

:

:

ا
العنن

انووود

جننسووون

انزييووووكا
ير
ت

ال
الن

اند

يو
عور
ن

ج
ن

ن

جننسووون

وووون

ال متحدة

ج

سووووو
ر

اال مريك

و

ا

سو
ر

اا
بووو ح ي
ا

ي

ووون

ن

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة

عنوان

ص.ب


:

التبليغ

,21رام

يز
عز

وفؤاد

هللا

Ͳ ƚŚĞ ƉƌĞ ǀĞ ŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂůŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞ ƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲ ŝŶƚĞ ƐƚŝŶĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
ŝŶĨĞ ĐƚŝŽƵƐͲ ƌĞ ůĂƚĞ ĚĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŵĞ ƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͘ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞ ƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ

شحادة،

&

In Class: 5
Date: 08/06/2017

o f: J o hns o n

na me

the

In

 ĚĚƌĞ ƐƐ͗ĂE Ğ ǁ:ĞƌƐĞ ǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ :ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌ Ă͕EĞ ǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕E Ğ ǁ:ĞƌƐĞ Ǉ͕Ϭϴϵϯϯ
͘ ͘^͘h

32200ا

جا
ر
و

/ŶZĞ ƐƉĞ ĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

Jo hnso n

جونسون
مو ر

3 167 0

No.:

Ma rk

Tra de

In Cla ss : 5
Da te : 0 8 /0 6 /2 017



املستحضرات ا لصيدلية ا لبشرية للوقا ية من
:
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وامراض

Trade Mark No.: 31670

حمامون،

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض

اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
:

 ĚĚƌĞ ƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ




واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العالقة


العيون وامراض اجلهاز التنفسي .
Trade Mark No.: 31670
العالمة التجارية رقم  30621 :
Ϳ ; 03
In the name of: Johnson & Johnson
أبسم  :جونسون اند جونسون
In Class: 5
يف الصنف  9 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
Date: 08/06/2017
التاريخ  7102/16/19 :
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘͘^͘h
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
املناعة
جهاز
الفريوسية و وامراض
االمراض
المتحدة االمريك
وعالجنال ت
ال
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ


وأمراض
واالوعية
وااللتهاابت
الدمويةحمامون،
شحادة،
القلب ورجا
وامراضيز وفؤاد
التبليغ  :عز
عنوان
العصيب هللااملركزي واالالم واالمراض اجللدية
اجلهاز
ص.ب ,21رام
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات



العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض


العيون وامراض اجلهاز التنفسي .


͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ

͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
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Ϳ



; 03









InTrade
the name
Johnson
جونسون
جونسونية اند
أبسم :
Markof:
No.:
31671 & Johnson
 30620
رقم  :
العالمة التجار
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
عوريو مور ن نج رسو ا ي
يف العننا
In Class: 5
الصنف  9 ::
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
وون بوووح ياا ن ووون
/16جننسو
/19انووود
جننسووون
Date: 08/06/2017
7102
التاريخ :
͘͘^͘h
ا
32200
ا
وووو
و
رس
ج
وووون
ن
انزييووووكا
منيراجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
المتحدة االمريك
الن
الفريوسيةو وامراض جهاز املناعة
وعالجال تاالمراض
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
حمامون،
شحادة،
القلبورجا
وامراض وفؤاد
التبليغ  :عزيز
عنوان
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
وأمراض
الدموية
واالوعية
وااللتهاابت
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
اجلهاز,21رام
ص.ب
 ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
العصيبهللا املركزي واالالم واالمراض اجللدية
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ



العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .
In the name of: Johnson & Johnson
أبسم  :جونسون اند جونسون






ية رقم 30620 :
العالمة التجار


يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /16 /19 :
من

اجل

:

املستحضرات

Trade Mark No.: 31671



In Class : 5
Date : 08/06/2017



البشرية

الصيدلية

للوقاية

من

املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
العصيب
اجلهاز
وامراض التهاب
العالقة

اجللدية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

واالمراض

االستقالب ية

االورام

وامراض

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات.
أبسم  :جونسون اند جونسون
:

ا
العنن

جننسووون

عوريو
انووود

انزييووووكا
ير

ال
الن

عنوان

ص.ب


ت

ن

جننسووون

وووون

المتحدة

التبليغ

:

,21رام

يز
عز

هللا

مور

ج
ن ن

ج

رسووووو

االمريك

وفؤاد

رسو

اا
بوووح ي
ا

و

ا

ي

ن

ووون

32200ا

ورجا

شحادة،



وامراض

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞ ƉƌĞ ǀĞ ŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂůŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞ ƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲ ŝŶƚĞ ƐƚŝŶĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
ŝŶĨĞ ĐƚŝŽƵƐͲ ƌĞ ůĂƚĞ ĚĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŵĞ ƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞ ƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚ ŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
͘ǀĂĐĐŝŶĞ Ɛ
name of: Johns on & Johnson

In the

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

حمامون،

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ













Date: 08/06/2017

التاريخ  7102/16/19 :

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من

الفريوسية وامراض جهاز املناعة
االمراض
العددوعالج
2017/11/7
العرشون
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

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .
أبسم  :جونسون اند جونسون
العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
240ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Ϳ ; 01
͘͘^͘h

النال ت المتحدة االمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا
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Ϳ ; 01







العالمة التجارية رقم  30627 :
يف الصنف  9 :




العالمة التجارية رقم 30627 :

يف الصنف 9 :

Trade Mark No.: 31672
In Class: 5





التاريخ  7102/16/19 :
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من


التاريخ 7102 /16 /19 :
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من

وعالج

االمراض

وامراض

الفريوسية

جهاز

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
اجلهاز

املناعة

وأمراض
اجللدية

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات.

أبسم  :جونسون اند جونسون
:

ا
العنن

عوريو

ج رسو
مور ن ن

ا



ي

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية
جننسووون

انووود جننسووون

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

ال
الن

ت المتحدة االمريك و

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,21رام هللا


وفؤاد

32200ا

ورجا

شحادة،

حمامون،



وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض


العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .

أبسم  :جونسون اند جونسون

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و

Trade Mark No.: 31672
In Class : 5

Date: 08/06/2017

Date: 08/06/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞ ĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞ Ɛ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞ Ɛ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞ ĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ
Ϳ ; 09
In the name of: Johns on & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

اا ن ووون
بوووح ي
ا



:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ









In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










241

العدد العرشون 2017/11/7
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العالمة التجارية رقم  30623 :
يف الصنف  9 :




العالمة التجارية رقم 30623 :
يف الصنف  9 :
التاريخ 7102 /16 /19 :

Trade Mark No.: 31673
In Class: 5



Trade Mark No.: 31673
In Class: 5



Date: 08/06/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج

التاريخ  7102/16/19 :

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض
اجللدية
واالمراض
واالالم
كزي
املر
العصيب
اجلهاز

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

Date: 08/06/2017

Ͳ ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

وامراض
الصيدليةاض
االستقالبية وامر
واالمراض
العالقة
من /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
االور امللوقاية
البشرية
املستحضرات
اجل :
من
العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات.
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
In the name of: Johnson & Johnson
أبسم  :جونسون اند جونسون
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
وأمراض
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ص.ب ,21رام هللا
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ


͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ
Ϳ ; 06
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

:

العننا

جننسووون

عوريو مور ن نج رسو
انووود جننسووون

انزييووووكا ن وووون ج رسووووو
ير

ال
الن

ا ي

اا ن ووون
بوووح ي

ت المتحدة االمريك و

ا 32200ا

:







العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .

أبسم  :جونسون اند جونسون

In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا
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ية رقم 30621 :
العالمة التجار

يف الصنف 9 :
7102 /16 /19 :



Date : 08/06/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
اجلهاز

وأمراض
اجللدية

العالقة واالمراض االستقالب ية وامراض االورام

العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات.

وامراض

وامراض

التهاب

املعدة

واالمعاء

التاريخ  7102/16/19 :
أبسم :

جونسون اند
:

ا
العنن

جننسووون

املعدية

جونسون

عوريو
انووود

واالمراض

مور

ج
ن ن

جننسووون

رسو

ا

اا
بوووح ي

ي

ن

ووون

ذات

ال
الن

عنوان

ص.ب


ت

المتحدة

التبليغ

:

,21رام

يز
عز

هللا

االمريك

وفؤاد

و

32200ا

ورجا

شحادة،

حمامون،



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
العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .
العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

Ϳ ; 06

Ͳ ƚŚĞ ƉƌĞ ǀĞ ŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂůŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞ ƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲ ŝŶƚĞ ƐƚŝŶĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
ŝŶĨĞ ĐƚŝŽƵƐͲ ƌĞ ůĂƚĞ ĚĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŵĞ ƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞ ƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
͘ǀĂĐĐŝŶĞ Ɛ

Date: 08/06/2017

In the

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h



أبسم  :جونسون اند جونسون

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

name of: Johns on & Johnson

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة
انزييووووكا
ير

ن

وووون

ج

رسووووو

ا

Trade Mark No.: 31674
In Class: 5

Trade Mark No.: 31674
In Class : 5

العالمة التجارية رقم  30621 :
يف الصنف  9 :
التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
Ϳ ; 0
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ





اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات

االستقالبية وامراض االورام وامراض
واالمراض
العالقة
2017/11/7
العرشون
العدد
العيون وامراض اجلهاز التنفسي ،اللقاحات .
أبسم  :جونسون اند جونسون

ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͖ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ
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In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا
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العالمة التجارية رقم  30629 :
يف الصنف  6 :

Ϳ ; 0

التاريخ  7102/16/00 :

Date: 11/06/2017







حبال معدنية،
نفيسة،
التجاريةذري
معادن
من اجل  :أسالك من
 30629
رقم  :
العالمة
كبالتالصنف 6 :
يف
معدنية  ذري كهرابئية ،أسالك
شباك سلكية،
التاريخ  7102/16/00 :

Trade Mark No.: 31675
In Class: 6

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Trade
͖ǁŝƌĞŽĨĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂů͖ƌŽƉĞƐŽĨŵĞƚĂů
Mark No.: 31675
ǁŝƌĞŐĂƵǌĞ͖ĐĂďůĞƐŽĨŵĞƚĂů͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐƚĞĞůǁŝƌĞ͖ǁŝƌĞ
In Class: 6
ƌŽƉĞ͖ǁŝƌĞŽĨĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂůĂůůŽǇƐ͕ĞǆĐĞƉƚĨƵƐĞǁŝƌĞ
Date: 11/06/2017

فوالذية ،حبال سلكية ،أسالك من سبائك املعادن ذري
ǁŝƌĞŐĂƵǌĞ͖ĐĂďůĞƐŽĨŵĞƚĂů͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐƚĞĞůǁŝƌĞ͖ǁŝƌĞ
النفيسة،
ƌŽƉĞ͖ǁŝƌĞŽĨĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂůĂůůŽǇƐ͕ĞǆĐĞƉƚĨƵƐĞǁŝƌĞ
فوالذية ،حبال سلكية ،أسالك من سبائك املعادن ذري
أبسم  :جياجنسو اكسنجدا ستيل In the name of: JIANGSU XINGDA STEEL TYRE CORD
النفيسة ،عدا سلك املصهر 
CO., LTD. In the name of: JIANGSU XINGDA STEEL TYRE CORD
اتير كورد كو ،.ال يت دي.
من اجل  :أسالك من معادن ذري نفيسة ،حبال معدنية،
سلكية ،كبالت معدنية ذري كهرابئية ،أسالك
عدا سلك شباك
املصهر 

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ǁŝƌĞŽĨĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂů͖ƌŽƉĞƐŽĨŵĞƚĂů

أبسم  :جياجنسو اكسنجدا ستيل

CO., LTD.

اتير كورد كو ،.ال يت دي.
ييسوو ͕ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϴϴ͕ZĞŶŵŝŶtĞƐƚZŽĂĚ͕ĂŝŶĂŶdŽǁŶƐŚŝƉ
العن ونا  :نم وور 22ا ينم و ر
العن ونا  :نم وور 22ا ينم و ر ييسوو ͕ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϴϴ͕ZĞŶŵŝŶtĞƐƚZŽĂĚ͕ĂŝŶĂŶdŽǁŶƐŚŝƉ
yŝŶŐŚƵĂŝƚǇ͕:ŝĂŶŐƐƵWƌŽǀŝŶĐĞ͕WĞŽƉůĞǭƐZĞƉƵďůŝĐŽĨ
ينشوووون باينا
اكسوووو
يدا داينوووو ت ينشوووو
yŝŶŐŚƵĂŝƚǇ͕:ŝĂŶŐƐƵWƌŽǀŝŶĐĞ͕WĞŽƉůĞǭƐZĞƉƵďůŝĐŽĨ
اكسوووو ن ينا
باووو ت
يدا داينو
ŚŝŶĂ
ŚŝŶĂ
ووووووووريف نالا
و
ي
وووووووون
و
س
ن
ج
ا
ت
سوووووووو
سوووووووو ت ا ج ن سووووووووون يوووووووووريف نالا
جمين يو الص ر الشع و

عنوانالشع
جمين يو الص ر
التبليغ :و بيت ساحور ص097.
عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :












Ϳ;7





العالمة التجارية رقم  30626 :
العالمة التجارية رقم  30626 :
 9
الصنف 9 ::
يف الصنف
يف




التاريخ 7102 /16 /00 :





التاريخ  7102/16/00 :

من اجل  :مطارق [عدد يدوية] ،مفكات ذري كهرابئية،
مالوق [عدد يدوية] ،مثاقب يدوية تدار ابليد ،كفات

تدار
زردايت،
يدوية]،
اللولبة [
يدويةرابئية،
عددذري كه
مفكات
يدوية]،
عدد [عدد
مطارق
لقم اجل :
من
ابليد .
كالورز ال
حجازي
أبسم
مثاقب يتيدوية تدار ابليد ،كفات
يدوية]،
مالوق[ :عدد
دي.

صوونديق
ة
زردايت ،طموور
يريوود 525ا
لقم العنوونا
عدد يدوية تدار
يدوية]،
اللولبة [:عدد
اي
03211ا هسر
التبليغ  :بيت ساحور ص097 .
عنوان 
ابليد.


أبسم  :حجازي كالورز ال يت

Ϳ;7

Trade Mark No.: 31676
Trade Mark No.: 31676
In
8
In Class:
Class: 8
Date: 11/06/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date:
11/06/2017

͕,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƐĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ
ͲŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ŚĂŶĚĚƌŝůůƐ͕ŚĂŶĚ
͕ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ƐĐƌĞǁƐƚŽĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƉůŝĞƌƐ͖ŚĂŶĚƚŽŽůƐ
ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƐĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ
ͲŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ŚĂŶĚĚƌŝůůƐ͕ŚĂŶĚ
In the name of: Hijazi Colors Ltd.
͕ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ƐĐƌĞǁƐƚŽĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƉůŝĞƌƐ͖ŚĂŶĚƚŽŽůƐ
ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆϱϵϱ͕dĂŵƌĂϯϬϴϭϭ͕/ƐƌĂĞů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Inthe name of: Hijazi Colors Ltd.

In Class: 8

يف الصنف  9 :

Date: 11/06/2017

التاريخ  7102/16/00 :

العدد العرشون 2017/11/7

من اجل  :مطارق [عدد يدوية] ،مفكات ذري كهرابئية،
مالوق [عدد يدوية] ،مثاقب يدوية تدار ابليد ،كفات

لقم اللولبة [عدد يدوية] ،زردايت ،عدد يدوية تدار
ابليد .
30622يت 
حجازيرقم  :
العالمة :التجارية
كالورز ال
أبسم
دي.الصنف  39 :
يف
7102
التاريخ
/16ونديق
يريوود 525ا طم ورة
العن:ونا /:00صو

االستهسريراداي والتسويق والبيع ابلتجزئة وخدمات
من اجل :
03211ا
ساحور ص.
التبليغ :
097
اليدوية.
املتعلقةبيتيف العدد
عنواناجلملة
بيع

أبسم  :حجازي كالورز ال يت
دي.
 العن ونا  :صوونديق يريوود 525ا طم ورة

243

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƐĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ
ͲŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ŚĂŶĚĚƌŝůůƐ͕ŚĂŶĚ
͕ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ƐĐƌĞǁƐƚŽĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƉůŝĞƌƐ͖ŚĂŶĚƚŽŽůƐ
ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ

Trade
Markof:
No.:
31677
In
the name
Hijazi
Colors Ltd.
In Class: 35
Date: 11/06/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆϱϵϱ͕dĂŵƌĂϯϬϴϭϭ͕/ƐƌĂĞů
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŵƉŽƌƚ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝůĂŶĚ
͘ǁŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŚĂŶĚƚŽŽůƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

362

In the name of: Hijazi Colors Ltd.


ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆϱϵϱ͕dĂŵƌĂϯϬϴϭϭ͕/ƐƌĂĞů

03211ا هسراي


 .30622
التبليغر:ية رقم
العالمة التجا
097
بيت  :ساحور ص
عنوان
39ر 
الصنف :
قم  30626 :
التجارية
العالمة
يف
يف الصنف  9 :
7102//16
16//00
التاريخ 00 ::
التاريخ
 7102







Ϳ;3

والبيع ابلتجزئة وخدمات
من اجل االسترياد والتسويق

يف الصنف 39 :
بيع اجلملة املتعلقة يف العدد اليدوية .

لقم اللولبة [عدد يدوية] ،زردايت ،عدد يدوية تدار
التاريخ  7102/16/00 :
ابليد .
أبسم  :
اجل :يتاالسترياد والتسويق والبيع ابلتجزئة وخدمات
حجازي كالورز منال

أبسم : .حجازي كالورز ال يت
دي
 :صوونديق
العنوونا
اي
دي03211 .ا هسر

بيع اجلملة املتعلقة يف العدد اليدوية .

Trade Mark No.: 31677
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In
Class:
35 No.: 31676
Trade
Mark

In Class: 8

Date:
 11/06/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Trade Mark No.: 31677
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŵƉŽƌƚ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝůĂŶĚ
In Class: 35


Date: 11/06/2017
͘ ǁŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŚĂŶĚƚŽŽůƐ

͕,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƐĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ
ͲŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ŚĂŶĚĚƌŝůůƐ͕ŚĂŶĚ
͕ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ƐĐƌĞǁƐƚŽĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƉůŝĞƌƐ͖ŚĂŶĚƚŽŽůƐ
ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
/ŵƉŽƌƚ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝůĂŶĚ
In the name of: Hijazi
Colors
Ltd.
͘ǁŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŚĂŶĚƚŽŽůƐ

In the name of: Hijazi Colors Ltd.

Ϳ;1

عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097 .
العن ونا  :صوونديق يريوود 525ا طم ورة

03211ا هسراي

عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:








Ϳ ; 3









; 1363
Ϳ

















Ϳ;1







العالمة التجارية رقم  30629 :
يف الصنف  9 :







العالمة التجارية رقم  30629 :
يف الصنف  9 :

التاريخ  7102/16/00 :
من اجل  :مطارق [عدد يدوية] ،مفكات ذري كهرابئية،

التاريخ  7102/16/00 :
من اجل  :مطارق [عدد يدوية] ،مفكات ذري كهرابئية،

مالوق [عدد يدوية] ،مثاقب يدوية تدار ابليد ،كفات

مالوق [عدد يدوية] ،مثاقب يدوية تدار ابليد ،كفات

لقم اللولبة [عدد يدوية] ،زردايت ،عدد يدوية تدار
ابليد .

لقم اللولبة [عدد يدوية] ،زردايت ،عدد يدوية تدار
ابليد .
العالمة التجارية رقم  30629 :





03211ا هسراي

عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆϱϵϱ͕dĂŵƌĂϯϬϴϭϭ͕/ƐƌĂĞů
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆϱϵϱ͕dĂŵƌĂϯϬϴϭϭ͕/ƐƌĂĞů

العن ونا  :صوونديق يريوود 525ا طم ورة







ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆϱϵϱ͕dĂŵƌĂϯϬϴϭϭ͕/ƐƌĂĞů
In the name of: Hijazi Colors Ltd.

يريوود 525 :
طموورةال يت
حجازيا كالورز
أبسم
دي.






Date: 11/06/2017

ذري كهرابئية،
مفكات
يدوية]،
30622
التجارية رقم  :
من اجل  :مطارق [عدد العالمة
مالوق [:عدد يدوية] ،مثاقب يدوية تدار ابليد ،كفات





Trade Mark No.: 31678
In Class: 8

Trade Mark No.: 31678

Date: 11/06/2017In Class: 8

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƐĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƐĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ
ͲŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ŚĂŶĚĚƌŝůůƐ͕ŚĂŶĚ
ͲŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ŚĂŶĚĚƌŝůůƐ͕ŚĂŶĚ
͕ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ƐĐƌĞǁƐƚŽĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƉůŝĞƌƐ͖ŚĂŶĚƚŽŽůƐ
͕ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ƐĐƌĞǁƐƚŽĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƉůŝĞƌƐ͖ŚĂŶĚƚŽŽůƐ
ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ
ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ
Date: 11/06/2017



Trade Mark No.: 31678

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.


العدد العرشون 2017/11/7
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; 1364
Ϳ






Trade Mark No.: 31679
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  30625 :
يف الصنف  39 :

Date: 11/06/2017

التاريخ  7102/16/00 :
 30629وخدمات
ابلتجزئة
من اجل  :االسترياد والتسويق
والبيعرقم  :
العالمة التجارية






يف الصنف :
اليدوية  .9
بيع اجلملة املتعلقة يف العدد

التاريخ  7102/16/00 :
من اجل  :مطارق [عدد يدوية] ،مفكات ذري كهرابئية،

أبسم  :حجازي كالورز ال يت
دي.
لقم اللولبة [عدد يدوية] ،زردايت ،عدد يدوية تدار

مالوق [عدد يدوية] ،مثاقب يدوية تدار ابليد ،كفات

ابليدود525 .ا طم ورة
العن ونا  :صوونديق يريو

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŵƉŽƌƚ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝůĂŶĚ
Trade Mark No.: 31678
͘ǁŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŚĂŶĚƚŽŽůƐ

In Class: 8

Ϳ;6

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƐĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ
In the name of: Hijazi
Colors
Ltd.
ͲŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ŚĂŶĚĚƌŝůůƐ͕ŚĂŶĚ
͕ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ƐĐƌĞǁƐƚŽĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͖ƉůŝĞƌƐ͖ŚĂŶĚƚŽŽůƐ
ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆϱϵϱ͕dĂŵƌĂϯϬϴϭϭ͕/ƐƌĂĞů

03211ا هسراي

عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ;6



365










Trade Mark No.: 31680
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  30691 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/16/07 :
احللوايت واملعجنات 
من اجل  :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐǁĞĞƚƐ
In the name of: hatem mohammad mohammad al wredat




العالمة التجارية رقم  30691 :
ووووووووو ال جريووووووووووو
العنوووووووووويفنا :
الخل و31
الصنف :
3522522112
 7102/16/07
التاريخ :

العالمة التجارية رقم 30691 :

يف الصنف 31 :

التاريخ 7102 /16 /07 :
من اجل  :احللوايت واملعجنات

Date: 12/06/2017

Ϳ ; 6

أبسم  :حامت  دمحم دمحم الوريدات




Date: 11/06/2017



Ϳ;7



Trade Mark No.: 31680

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
In Class: 30

Trade Mark No.: 31680
In Class : 30
Date: 12/06/2017

Date: 12/06/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝů
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐǁĞĞƚƐ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐǁĞ Ğ ƚƐ
In the name of: hatem mohammad mohammad al wredat



أبسم  :حامت دمحم دمحم الوريدات

1955277009
الظاهرية
اخلليل
واملعجنات 
احللوايت
عنوان التبليغمن:اجل :

In the name of: hatem mohammad mohammad al wredat
أبسم  :حامت دمحم دمحم الوريدات
 :الخل وووووووووو
ا
العنوووووووووون
3522522112

عنوان التبليغ :


ال

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

جريووووووووووو

اخلليل الظاهرية 1955277009














:ĂůŬŚĂůŝů

العنوووووووووونا  :الخل وووووووووو ال جريووووووووووو
3522522112

366

عنوان التبليغ  :اخلليل الظاهرية 1955277009




العالمة التجارية رقم 30690 :

يف الصنف  31 :



التاريخ  1637/66/31 :










ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů


Trade Mark
No.: 31681

Trade Mark No.: 31681





ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů









التجارية رقم  13613:
العالمة

يف الصنف 07 :

Ϳ ; 2

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

Ϳ;2

In Class : 12

In Class: 12
Date: 12/06/2017

من اجل  :السيارات ،املركبات الكهرابئية وتتضمن السيارات Ϳ ; 2
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĂƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ ǀĞŚŝĐůĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ

الكهرابئية ،سيارات وعرابت مقفلة ،شاحنات ،مركبات شاحنات
مقفلة ،مركبات رايضية ،ابصات ،مركبات على هيئة بيوت
متنقلة ،سيارات رايضة ،عرابت سباق ،شاحنات لوري وقطع
هياكلها ولوزامها ،املركبات وقطعها اهليكلية ,الصنايق االضافية
للمركبات ,الشواايت للمركبات ,قطع السيارات ,مبا فيها,
التنجيد الداخلي ,عجالت القيادة ,احزمة املقاعد ,اكسسوارات

͕ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐĂƌƐ͕ ĐĂƌƐ ĂŶĚ ǀĂŶƐ͕ ƚƌƵĐŬƐ͕ ǀĞŚŝĐůĞƐ ǀĂŶƐ
ƐƉŽƌƚƐ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ďƵƐĞƐ͕ ǀĞŚŝĐůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ
ŵŽďŝůĞ ŚŽŵĞƐ͕ ƐƉŽƌƚƐ ĐĂƌƐ͕ ƌĂĐŝŶŐ ĐĂƌƚƐ͕ ůŽƌƌǇ
͖ƚƌƵĐŬƐ͕ ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉĂƌƚƐ
ŽƉƚŝŽŶ ƉĂĐŬĂŐĞƐ ĨŽƌ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
͕ŐƌŝůůĞƐ͖ ǀĞŚŝĐůĞ ƉĂƌƚƐ ĨŽƌ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ
͕ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƵƉŚŽůƐƚĞƌǇ͕ ƐƚĞĞƌŝŶŐ ǁŚĞĞůƐ͕ ƐĞĂƚ ďĞůƚƐ



Date: 12/06/2017

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĂƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ ǀĞŚŝĐůĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ  املركبات الكهرابئية وتتضمن السيارات، السيارات: من اجل
2017/11/7
العدد
ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐĂƌƐ͕ ĐĂƌƐ ĂŶĚ ǀĂŶƐ͕ ƚƌƵĐŬƐ͕ ǀĞŚŝĐůĞƐ ǀĂŶƐ͕  مركبات شاحنات، شاحنات،وعرابت مقفلة
245
العرشونسيارات
،الكهرابئية
ƐƉŽƌƚƐ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ďƵƐĞƐ͕ ǀĞŚŝĐůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ  مركبات على هيئة بيوت، ابصات، مركبات رايضية،مقفلة
ŵŽďŝůĞ ŚŽŵĞƐ͕ ƐƉŽƌƚƐ ĐĂƌƐ͕ ƌĂĐŝŶŐ ĐĂƌƚƐ͕ ůŽƌƌǇ
 شاحنات لوري وقطع، عرابت سباق، سيارات رايضة،متنقلة
ƚƌƵĐŬƐ͕ ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉĂƌƚƐ͖
ŽƉƚŝŽŶ ƉĂĐŬĂŐĞƐ ĨŽƌ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ  الصنايق االضافية,املركبات وقطعها اهليكلية، هياكلها ولوزامها
ŐƌŝůůĞƐ͖ ǀĞŚŝĐůĞ ƉĂƌƚƐ ĨŽƌ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ , مبا فيها, قطع السيارات, الشواايت للمركبات,للمركبات
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƵƉŚŽůƐƚĞƌǇ͕ ƐƚĞĞƌŝŶŐ ǁŚĞĞůƐ͕ ƐĞĂƚ ďĞůƚƐ͕  اكسسوارات, احزمة املقاعد, عجالت القيادة,التنجيد الداخلي
ĐŚƌŽŵĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ƐŚŝĨƚůĞǀĞƌƐĂŶĚŬŶŽďƐ͕ǁŚĞĞůƐ  قلنسوة حمور, العجالت واجزاءها, جك الرفع واملقبض,الكروم
ĂŶĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƚŚĞƌĞŽĨ͕ŚƵďĐĂƉƐ͕ƐƚĞƉďĂƌƐ͕ƌŽŽĨ  ممتص, الفرامل, رفوف السقف, دواسة الراتج,العجلة
ƌĂĐŬƐ͕ ďƌĂŬĞƐ͕ ƐŚŽĐŬ ĂďƐŽƌďĞƌƐ͕ ƐŚŽĐŬ ĂďƐŽƌďŝŶŐ
 االقواس, راتج ضد اللف, زنربكات ممتص الصدمات,الصدمات
ƐƉƌŝŶŐƐ͕ǀĞŚŝĐůĞĂŶƚŝͲƌŽůůďĂƌƐ͕ďƌĂĐĞƐĨŽƌƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ
ƐƚƌƵƚƐ͕ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ŵĞƚĂů ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ , الزخارف املعدنية اخلارجية وقطع احلماية,لتثبيت الدعامات
ƚƌŝŵ͕ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƉůĂƐƚŝĐ ĞǆƚƌƵĚĞĚ ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ  انقالت, الرتوس,قطع البالستيك اخلارجية للزينة وللحماية
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ ƚƌŝŵ͕ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůƐ͕ ŐĞĂƌ ƐŚŝĨƚƐ͕ ŚŽŽĚƐ͕ , قطع املقاعد, عجالت التوجيه, اللفافات, االغطية,الرتوس
ĨĂƐĐŝĂ͕ ƐƚĞĞƌŝŶŐ ǁŚĞĞůƐ͕ ƐĞĂƚ ƚƌŝŵ͕ ƉĂƌŬŝŶŐ ďƌĂŬĞƐ͕ , مسماك الفرامل, اقراص الفرامل, العجالت,فرامل املواقف
ǁŚĞĞůƐ͕ ďƌĂŬĞ ĚŝƐĐƐ͕ ďƌĂŬĞ ĐĂůŝƉĞƌƐ͕ ďƌĂŬĞ ƉĂĚƐ͕ , الشارات اخلارجية, لوحات االدوات, احملركات,لبادات الفرامل
ĞŶŐŝŶĞƐ͕ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ƉĂŶĞůƐ͕ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ŝŶƐŝŐŶŝĂ
, واقية الطني, حاجب احلشرات,مظالت الزجاج للمركبات
ďĂĚŐĞƐ ƵƚŽŵŽďŝůĞ ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚ ƐƵŶƐŚĂĚĞƐ͖ ďƵŐ
ƐŚŝĞůĚƐ͕ŵƵĚĨůĂƉƐ͕ƚƌĂŝůĞƌŚŝƚĐŚĐŽǀĞƌƐ͕ůŝĐĞŶƐĞƉůĂƚĞ   كلها للمركبات, اطارات لوحات الرتخيص,اغطية املقطورات
ĨƌĂŵĞƐĂůůĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ
In the name of: Sharket Majmoaeet
 شركة جمموعة جملي االستثمارية: أبسم
Mijaly AL Estethmarya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
 رام هللا: العنوان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اتقان للخدمات-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ
1 ط-  رام هللا برج رام هللا التجاري- االستشارية












; 1 Ϳ367



رقم



No.:

3 168 2



Trade Mark No.: 31682
In Class: 5

Date: 12/06/2017

na me

o f: J o hns o n

&



,ƵŵĂŶ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ
ǀŝƌĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĂƵƚŽͲŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
; 5 Ϳ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĞŶƚƌĂů
ŶĞƌǀŽƵƐ
ƐǇƐƚĞŵ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ƉĂŝŶ͕ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕
ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂů
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŽŶĐŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕
ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͖
ǀĂĐĐŝŶĞƐ͘
:

In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ

:

خ

جل
ج

وأمراض
اجللد ية

الدموية
واالوعية
ا لقلب
وامراض
هاابت
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
ز

وامراض

رام
االو
وامراض
االستقال ب ية
واالمراض
قة

. ا لل قاحات،اجلهاز ا لتنف سي
ن وامراض

ذ ات

املعد ية

Jo hnso n

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ية
مة ا لتجار
9 : صنف

7102 /16 /07

للوقا ية من
ا لب شرية
ا لصيدلية
امل ستحضرات
:
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض

ĚƌĞ ƐƐ ͗ĂE Ğ ǁ:ĞƌƐĞ ǇŽƌƉŽƌĂƚ ŝŽŶŽĨKŶĞ :ŽŚŶƐ ŽŶΘ
ŶƐ ŽŶWůĂǌ Ă͕EĞ ǁƌƵŶƐ ǁŝĐŬ͕E Ğ ǁ:ĞƌƐĞ Ǉ͕Ϭϴϵϯϯ
 ͘

ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

30697 :

 13611: العالمة التجارية رقم

1 2 /0 6 /2 017

Ğ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ Ƶƚŝ ĐĂů ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝ ŽŶƐĨŽƌ
ƉƌĞ ǀĞ Ŷƚŝ ŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝ ƌĂů Ěŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ Ͳ
ƵŶĞ ĂŶĚŝ ŶĨů ĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝ ŽǀĂƐĐƵů Ăƌ
ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂů ŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝ Ŷ͕
ŵĂƚŽů ŽŐŝ ĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲ ŝ ŶƚĞ ƐƚŝŶĂů Ěŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕
ƚŝ ŽƵƐͲ ƌĞ ů ĂƚĞ ĚĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŵĞ ƚĂďŽůŝ ĐĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽŶĐŽů ŽŐŝ Đ
ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂů ŵŝ ĐĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞ ƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͖
ŶĞ Ɛ͘

he





de Ma rk
Cla ss : 5

e:

 1637/66/31 : التاريخ

واالمراض

 5 : يف الصنف
واالم عاء

املعدة

 1637/66/31 : التاريخ
جونسون

ي

ووون

ن

ا

سو
ر

اا
بووو ح ي

ا32200

ا

ج
ن

ن

مو ر

اند

يو
عور

جننسووون

سووووو
ر

ج

انووود

وووون

 املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج: من اجل
،حمامون

،شحادة

و

جا
ر
و

اال مريك

وفؤاد

القلب واالوعية الدموية وأمراض اجلهاز العصيب املركزي واالالم

واالمراض اجللدية وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض
املعدية ذات العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام

 . اللقاحات،وامراض العيون وامراض اجلهاز التنفسي

 جونسون اند جونسون: أبسم

 ونوجننسووووود، شووووون ن وووووو: العنووووووان

ن

:

ض

هللا

:

ا
العنن

جننسووون

انزييوووو كا
ير

ال متحدة

يز
عز

االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة وااللتهاابت وامراض

ن جوو وووووون اوووووو

ا لتهاب

جون سون

:

ت

ال
الن

التبليغ

رام,21



ن

ب

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج

االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة وااللتهاابت وامراض
العدد العرشون 2017/11/7
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 .

أبسم  :جونسون اند جونسون

,ƵŵĂŶ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ
ǀŝƌĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĂƵƚŽͲŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
246
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĞŶƚƌĂů ŶĞƌǀŽƵƐ
͕ƐǇƐƚĞŵ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ƉĂŝŶ͕ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŽŶĐŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
͖ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
KŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁ
͘͘^͘ƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯh

ن جوو وووووون اوووووو

العنووووووان  :شووووون ن وووووو ،ونوجننسووووود

جوو وووون اوووي او ونوووو ناو ووو

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ونوووو جننسووود 33900

الواليات المتح ة االون كنن

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،

ص.ب ,77رام هللا
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ية
مة ا لتجار
صنف 9 :

خ

:

جل
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30697 :

قم
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7102 /16 /07
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للوقا ية من
ا لب شرية
ا لصيدلية
امل ستحضرات
:
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض

الدموية
واالوعية
ا لقلب
وامراض
هاابت
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
ز

وأمراض
اجللد ية

رام
االو
وامراض
االستقال ب ية
واالمراض
ة

اجلهاز ا لتنف سي ،ا لل قاحات.
ن وامراض

وامراض

ض

:

ا لتهاب

جون سون
:

ا
لعنن

جننسووون

ال
لن

ن

ت

انووود

التبليغ

:

واالمراض

املعد ية

جونسون
مو ر

ن

ج
ن

جننسووون

وووون

ج

سووووو
ر

سو
ر

ا

اا
بووو ح ي
ا

ي

ن

ووون

32200ا

التاريخ  1637/66/31 :

ال متحدة

,21رام



اند

ن

واالم عاء

يف الصنف  5 :

يو
عور

انزييوووو كا
ير

ب

العالمة التجارية رقم  13611:

املعدة

يز
عز

هللا

اال مريك

وفؤاد

و

جا
ر
و

شحادة،

ذ ات

Ͳ ƉƌĞ ǀĞ Ŷƚŝ ŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝ ƌĂů Ěŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ
ƵŶĞ ĂŶĚŝ ŶĨů ĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝ ŽǀĂƐĐƵů Ăƌ
͕ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂů ŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝ Ŷ
͕ŵĂƚŽů ŽŐŝ ĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲ ŝ ŶƚĞ ƐƚŝŶĂů Ěŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ
Đƚŝ ŽƵƐͲ ƌĞ ů ĂƚĞ ĚĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŵĞ ƚĂďŽůŝ ĐĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽŶĐŽů ŽŐŝ Đ
͖ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂů ŵŝ ĐĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞ ƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝ ƐĞ ĂƐĞ Ɛ
͘ŶĞ Ɛ

Jo hnso n

حمامون،

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 .

أبسم  :جونسون اند جونسون

العنووووووان  :شووووون ن وووووو ،ونوجننسووووود
الواليات المتح ة االون كنن

ن جوو وووووون اوووووو

ونوووو جننسووود 33900

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب



Trade Mark No.: 31683
&

In Class: 5

o f: J o hns o n

na me

he

ĚƌĞ ƐƐ ͗ĂE Ğ ǁ:ĞƌƐĞ ǇŽƌƉŽƌĂƚ ŝŽŶŽĨKŶĞ :ŽŚŶƐ ŽŶΘ
ŶƐ ŽŶWůĂǌ Ă͕EĞ ǁƌƵŶƐ ǁŝĐŬ͕E Ğ ǁ:ĞƌƐĞ Ǉ͕Ϭϴϵϯϯ
͘ ͘

االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة وااللتهاابت وامراض

جوو وووون اوووي او ونوووو ناو ووو

te :

Ğ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ Ƶƚŝ ĐĂů ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝ ŽŶƐĨŽƌ

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج

,77رام هللا


No.:

a de Ma rk
Cla ss : 5

Date: 12/06/2017

:

ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

,ƵŵĂŶ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
Ϳ ; 5
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ŽĨ
ǀŝƌĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĂƵƚŽͲŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĐĞŶƚƌĂů ŶĞƌǀŽƵƐ
͕ƐǇƐƚĞŵ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ƉĂŝŶ͕ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŽŶĐŽůŽŐŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
͖ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
͘ǀĂĐĐŝŶĞƐ

In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
KŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁ
͘͘^͘ƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯh
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





247

2017/11/7 العدد العرشون
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Trade Mark No.: 31684

 13617: العالمة التجارية رقم

In Class: 37

 17 : يف الصنف

Date: 13/06/2017

 1637/66/31 : التاريخ



Trade Mark No.: 31684
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂŶŝŶŐŽĨĐůŽƚŚŝŶŐ͕ƌǇĐůĞĂŶŝŶŐ
In Class:
͕ &Ƶƌ ĐĂƌ ͕ ĐůĞĂŶŝŶŐ
ĂŶĚ 37
ƌĞƉĂŝƌ ͕ >ŝŶĞŶ ŝƌŽŶŝŶŐ ͕
Date: 13/06/2017
>ĂƵŶĚĞƌŝŶŐ͕tĂƐŚŝŶŐ͕tĂƐŚŝŶŐŽĨůŝŶĞŶ






 30691
 : التجارية رقم
العالمة
 العناية ابلفراء, اجلاف
التنظيف
, املالبس
 تنظيف: من اجل
 32 : يف الصنف

,  غسيل وكي املالبس7102
, البياضات
 كي, وتنظيفه وإصالحه
/16/03 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂŶŝŶŐŽĨĐůŽƚŚŝŶŐ͕ƌǇĐůĞĂŶŝŶŐ͕&Ƶƌ
ĐĂƌ͕ĐůĞĂŶŝŶŐĂŶĚƌĞƉĂŝƌ͕>ŝŶĞŶŝƌŽŶŝŶŐ͕>ĂƵŶĚĞƌŝŶŐ͕
tĂƐŚŝŶŐ͕tĂƐŚŝŶŐŽĨůŝŶĞŶ

 العناية,  التنظيف اجلاف,  تنظيف املالبس: .البياضاتاجل
من
 ذسيل,  كي البياضات, ابلفراء وتنظيفه وإصالحه

 غسيل, الغسيل

In the name of: Jamal Ahmmed
عديلة
 .  ذسيل البياضات,  الغسيل, املالبس
 مجال امحد دمحم وكي: أبسم
In the name of: Jamal Ahmmed Mouhamed Adeeleh
Mouhamed Adeeleh
 مجال امحد دمحم عديلة: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵĂƌĞƚůĂďƐĞĞ&ůƌϯ^ŚĂƌĞĂůŝƚŚĂĂůďĞĞƌĂŚ
 ع و0 سو ط
الع
دمو ة
العب العنو
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵĂƌĞƚůĂďƐĞĞ&ůƌϯ^ŚĂƌĞĂ
،االذاعن البننة فل طن
0 : ط:دنا
عمارة
Trade Mark No.: 31684
شارع
30691
ية رقم
التجار
العالمة: العنوان
WĂůĞƐƚŝŶĞ
In Class:
37
 32 : يف الصنف
 ر،االذادو ال رة فلس
ůŝƚŚĂĂůďĞĞƌĂŚWĂůĞƐƚŝŶĞ
Date: 13/06/2017
 7102 /16 /03 : التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŵĂƌĞƚůĂďƐĞĞ&ůƌϯ
 شارع االذاعة3  عمارة العبسي ط: من اجل عنوان التبليغ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
 العناية,  التنظيف اجلاف, تنظيف املالبس
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŵĂƌĞƚůĂďƐĞĞ
البرية
االذاعة
 شارع1طكي, وإصالحه
العبسي
ابلفراء عمارة
: عنوان التبليغ
 ذسيل, البياضات
وتنظيفه
^ŚĂƌĞĂůŝƚŚĂĂůďĞĞƌĂŚWĂůĞƐƚŝŶĞ
البرية فلسطني


 .  ذسيل البياضات,  الغسيل, كي املالبس
و
In the name of: Jamal Ahmmed Mouhamed Adeeleh
 مجال امحد دمحم عديلة: أبسم
&ůƌϯ^ŚĂƌĞĂůŝƚŚĂĂůďĞĞƌĂŚWĂůĞƐƚŝŶĞ
فلسطني






ůĞĂŶŝŶŐŽĨĐůŽƚŚŝŶŐ͕ƌǇĐůĞĂŶŝŶŐ͕&Ƶƌ
ĐĂƌ͕ĐůĞĂŶŝŶŐĂŶĚƌĞƉĂŝƌ͕>ŝŶĞŶŝƌŽŶŝŶŐ͕>ĂƵŶĚĞƌŝŶŐ͕
tĂƐŚŝŶŐ͕tĂƐŚŝŶŐŽĨůŝŶĞŶ









:

 عوو0محاية
ط
الع سو
 دمو:
العنونا
ŝǁĂƐŚ مطلقة على
منح
مشروطة ةبعدم
 ر،ة فلس
االذادو ال ر
 شارع االذاعة3 عمارة العبسي طĐĂĨĞ
: عنوان التبليغ
البرية فلسطني

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵĂƌĞƚůĂďƐĞĞ&ůƌϯ^ŚĂƌĞĂůŝƚŚĂĂůďĞĞƌĂŚ
WĂůĞƐƚŝŶĞ





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŵĂƌĞƚůĂďƐĞĞ&ůƌϯ

^ŚĂƌĞĂůŝƚŚĂĂůďĞĞƌĂŚWĂůĞƐƚŝŶĞ










; 33
Ϳ
; 00 Ϳ

370


ŝǁĂƐŚĐĂĨĞ مشروطة بعدم منح محاية مطلقة على
ŝǁĂƐŚ


مشروطة بعدم منح محاية مطلقة على

ĐĂĨĞ



; 00 Ϳ





Trade Mark No.: 31685
In Class: 38
Date: 13/06/2017











 13615: العالمة التجارية رقم




 11 : يف الصنف

 1637/66/31 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĐĐĞƐƐ ƚŝŵĞ ƚŽ ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ،  اتجري زمن الوصول اىل شبكات الكمبيوتر العاملية: من اجل

ŶĞƚǁŽƌŬƐ ;ZĞŶƚĂů ŽĨ Ϳ ͕ ĞůůƵůĂƌ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ،ŚĂƚƌŽŽŵƐ ;WƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĞƚ ;͕
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ďǇ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůƐ ͕
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ďǇ ĨŝďĞƌ ĨŝďƌĞ ŽƉƚŝĐ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ͕
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐďǇƚĞůĞŐƌĂŵƐ͕ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐďǇ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞ ͕ ŽŵƉƵƚĞƌ ĂŝĚĞĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ
ŵĞƐƐĂŐĞƐ ĂŶĚ ŝŵĂŐĞƐ ͕ ŽŵƉƵƚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůƐ
;ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ďǇͿ ͕ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďƵůůĞƚŝŶ ďŽĂƌĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ;ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ ͕ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŵĂŝů͕&ĂĐƐŝŵŝůĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕'ƌĞĞƚŝŶŐĐĂƌĚƐŽŶůŝŶĞ
;dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ Ϳ ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ͕ DĂŝů ;ůĞĐƚƌŽŶŝĐͿ ͕ DĞƐƐĂŐĞ
ƐĞŶĚŝŶŐ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĐŚĂŶŶĞůƐ ĨŽƌ ƚĞůĞƐŚŽƉƉŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕
WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ƚŽ Ă ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ ͕
WƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ
͕ZĞŶƚĂůŽĨĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ

،  توفري غرف الدردشة عرب االنرت نت،االتصال ابلتلفون اخللوي
 االتصال عرب شبكات، االتصال عرب الطرفيات احلاسوبية
 نقل، االتصال ابلتلفوانت، االتصال ابلتلغراف،االلياف البصرية
 االتصال عرب الطرفيات،الرسائل والصور عرب الكمبيوتر

 خدمات لوحات النشر االكرتونية ( خدمات، احلاسوبية

 ارسال،  ارسال الفاكسات، الربيد االلكرتوين، )اتصاالت
، معلومات حول االتصال، بطاقات املعايده عرب االنرت نت

 توفري الوصول اىل قواعد، ارسال الرسائل،الربيد االلكرتوين

تقدمي،  توفري قنوات اتصال خلدمات التسوق عن بعد،البياانت
 توفري،االتصاالت عرب االرتباط ابلشبكة العاملية للكمبيوتر

 اتجري زمن، امكانية توصيل املستخدم بشبكات كمبيوتر عاملية

ŵĞƐƐĂŐĞƐ ĂŶĚ ŝŵĂŐĞƐ ͕ ŽŵƉƵƚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůƐ
;ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ďǇͿ ͕ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďƵůůĞƚŝŶ ďŽĂƌĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ;ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ ͕ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ
248ŵĂŝů͕&ĂĐƐŝŵŝůĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕'ƌĞĞƚŝŶŐĐĂƌĚƐŽŶůŝŶĞ
;dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ Ϳ ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ͕ DĂŝů ;ůĞĐƚƌŽŶŝĐͿ ͕ DĞƐƐĂŐĞ
ƐĞŶĚŝŶŐ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĐŚĂŶŶĞůƐ ĨŽƌ ƚĞůĞƐŚŽƉƉŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕
WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ƚŽ Ă ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ ͕
WƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ
͕ZĞŶƚĂůŽĨĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ
͕ZĞŶƚĂůŽĨĨĂĐƐŝŵŝůĞĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ZĞŶƚĂůŽĨŵĞƐƐĂŐĞ
ƐĞŶĚŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ͕ ZĞŶƚĂů ŽĨ ŵŽĚĞŵƐ ͕ ZĞŶƚĂů ŽĨ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ͕ ZĞŶƚĂů ŽĨ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ
͕
^ĂƚĞůůŝƚĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
͕
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĐŚĂŶŶĞůƐ ; WƌŽǀŝĚŝŶŐͿ ĨŽƌ
ƚĞůĞƐŚŽƉƉŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
;/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ Ϳ͕ dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ƌŽƵƚŝŶŐ
ĂŶĚ ũƵŶĐƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ dĞůĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
dĞůĞŐƌĂŵƐ ;ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ďǇͿ͕ dĞůĞŐƌĂŵƐ
;dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨͿ͕ dĞůĞŐƌĂƉŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ͕ dĞůĞƉŚŽŶĞ
;ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ďǇͿ ͕ dĞůĞƉŚŽŶĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
dĞůĞƐŚŽƉƉŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
;WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĐŚĂŶŶĞůƐ ĨŽƌͿ͕ dĞůĞǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ͕
dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ;&ĂĐƐŝŵŝůĞ Ϳ͕ dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ĚŝŐŝƚĂů
ĨŝůĞƐ͕ dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ŵĞƐƐĂŐĞƐ ĂŶĚ ŝŵĂŐĞƐ
;ŽŵƉƵƚĞƌĂŝĚĞĚͿ͕sŽŝĐĞŵĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕tŝƌĞƐĞƌǀŝĐĞ

 االتصال عرب الطرفيات،الرسائل والصور عرب الكمبيوتر

 خدمات لوحات النشر االكرتونية ( خدمات، احلاسوبية

 ارسال،  ارسال الفاكسات، الربيد االلكرتوين، )اتصاالت

2017/11/7 العدد العرشون

، معلومات حول االتصال، بطاقات املعايده عرب االنرت نت

 توفري الوصول اىل قواعد، ارسال الرسائل،الربيد االلكرتوين

تقدمي،  توفري قنوات اتصال خلدمات التسوق عن بعد،البياانت
 توفري،االتصاالت عرب االرتباط ابلشبكة العاملية للكمبيوتر

 اتجري زمن، امكانية توصيل املستخدم بشبكات كمبيوتر عاملية
، اتجري اجهزة الفاكس، الوصول اىل شبكات الكمبيوتر العاملية
 اتجري معدات، اتجري اجهزة املودم،اتجري اجهزة ارسال الرسائل

 البث او االرسال عرب االقمار، اتجري التلفوانت،االتصال

 توفري، توفري قنوات اتصال خلدمات التسوق عن بعد،الصناعية
 خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت،معلومات حول االتصاالت

 خدمات،  نقل التلغرافات، االتصال ابلتلغرافات،عن بعد
 توفري، خدمات التلفواانت، االتصال ابلتلفوانت،التلغرافات

، خدمات التلكس،قنوات اتصال خلدمات التسوق عن بعد

 نقل الرسائل والصور، ارسال امللفات الرقمية،ارسال الفاكسات
 البث،  خدمات سلكية، خدمات الربيد الصويت،عرب الكمبيوتر

͕tŝƌĞůĞƐƐďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ͘

In the name of: Sharekat Tele Link
Liletsalat Mosahama Khososiya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂ^ŚĂƌĂΖĞZŽŬďŵĂƌƚ
ůŶƚƐŚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 الالسلكي

 شركة تيلي لينك لالتصاالت مسامهة خصوصية: أبسم
5  عمارة النتشن ط-شارع ر ب-  رام هللا: العنوان

عمارة النتشه-  شارع ركب-  رام هللا: عنوان التبليغ

6599971667


; 31371
Ϳ











Trade Mark No.: 31687
In Class: 45
Date: 14/06/2017

 13617: العالمة التجارية رقم

 75 : يف الصنف

 1637/66/37 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ůĞŐĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ ، اخلدمات واالستشارات القانونية واالحباث القانونية: من اجل
ůĞŐĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ĂŶĚ ůĞŐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂƌďŝƚƌĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚ ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ͖
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƌƵůĞƐ ĂŶĚ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ͖
ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ͘

In the name of: Raed Ibrahim
Mohamed Nassar
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ

 معاجلة، خدمات التحكيم،االستشارات واخلدمات القانونية

. الرتمجة، االستشارات املتعلقة ابلقوانني والتشريعات،االدعاءات
 رائد ابراهيم دمحم نصار: أبسم
 رام هللا: العنوان

In Class: 45

يف الصنف  75 :

Date: 14/06/2017

التاريخ  1637/66/37 :

249

العدد العرشون 2017/11/7

من اجل  :اخلدمات واالستشارات القانونية واالحباث القانونية/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ůĞŐĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ ،
االستشارات واخلدمات القانونية ،خدمات التحكيم ،معاجلة

االدعاءات ،االستشارات املتعلقة ابلقوانني والتشريعات ،الرتمجة.
أبسم  :رائد ابراهيم دمحم نصار

͖ůĞŐĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ĂŶĚ ůĞŐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ
͖ĂƌďŝƚƌĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚ ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ
͖ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƌƵůĞƐ ĂŶĚ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ
͘ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ

In the name of: Raed Ibrahim
Mohamed Nassar
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العنوان  :رام هللا

عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات

الفلسطينةص.ب1961
;;03

ͿͿ 03
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق





ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام



ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة




; 03 372
Ϳ






العالمة التجارية رقم  30695 :
يف الصنف  1 :





التاريخ  7102/16/01 :

الفحم 
العالمة من
 30695
اجلية :رقم :
التجار
أبسم1: :دمحم بسام دمحم اجلياوي
يف الصنف




الخل اذن
العنيةنا :
 30695
رقم  :
العالمة التجا
اخلليل 
7102
16
01ر/
التاريخ :
اذان
التبليغ: /
عنوان  1
يف الصنف :

الفحم
من
 7102 /16
اجل/01::
التاريخ
من اجل  :الفحم 

أبسم  :دمحم بسام دمحم اجلياوي

دمحم بسام دمحم اجلياوي
أبسم  :
نا
العننا
العن

الخل
 ::الخل



اذن
اذن

Trade Mark No.: 31689
In Class: 4



Date: 14/06/2017

Trade
Mark No.:ĐŽŽů
31689
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

In
the
name
of:
mohammad
bassam mohammad aljiawi
In Class: 4


ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶŝĚŶĂ
Trade
Mark No.: 31689
Date: 14/06/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŚĞďƌŽŶŝĚŶĂ
In Class:
4
 14/06/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĐŽŽů
Date:


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĐŽŽů
In the name of:
mohammad bassam mohammad aljiawi
In the name of: mohammad bassam mohammad aljiawi

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶŝĚŶĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶŝĚŶĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶŝĚŶĂ

عنوان التبليغ  :
اخلليل اذان
عنوان التبليغ  :اخلليل اذان



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶŝĚŶĂ

; 61 373
Ϳ



 

Ϳ ; 06





















Ϳ ; 06















Trade Mark No.: 31694

العالمة التجارية رقم  46113:

العالمة التجارية رقم  30651 :

يف الصنف  52 :




 30651
رقم  :
العالمة :التجا
 5662
62ر/ية/61
التاريخ

Ϳ ; 06
Trade Mark No.: 31694



In Class: 25

Trade15/06/2017
Mark No.: 31694
Date:

من اجل  :املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس ,مالبس سائقي ͖/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŚĞĂĚŐĞĂƌ
السيارات والدراجات ,صدرايت لالطفال غري مصنوعة من ͖ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ
الورق ,اربطة رأس (مالبس) ,مباذل ,مالبس احلمام ,مالبس ŚĞĂĚďĂŶĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐŝŶŐ ŐŽǁŶƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ
السباحة ,اغطية الراس لالستحمام والصنادل ,االوشحةƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ ĐĂƉƐ ĂŶĚ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ďŽĂƐ ,





Trade Mark No.: 31694
250
In Class: 25

العالمة التجارية رقم  46113:
العدد العرشون 2017/11/7
يف الصنف  52 :

التاريخ  5662/61/62 :
من اجل  :املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس ,مالبس سائقي
السيارات والدراجات ,صدرايت لالطفال غري مصنوعة من
الورق ,اربطة رأس (مالبس) ,مباذل ,مالبس احلمام ,مالبس
السباحة ,اغطية الراس لالستحمام والصنادل ,االوشحة,
سراويل اطفال من النسيج ,ايقات واقية ,احذية رايضية واحذية
الشاطىء ,برانس (مالبس) ,شاالت ,احزمة (مالبس) ,احزمة
للنقود (مالبس) ,بدالت رطبة للتزجل على املاء ,ربطات العنق,
مشدات للنساء (مالبس داخلية) ,نطق ,شاالت الفرو,
االوشحة ,قبعات (اغطية الراس) ,قفافيز (مالبس) ,مالبس
للوقاية من املاء ,مشدات للنساء ,طرحات ,جوارب طويلة,
جوارب قصرية ,مناديل خمرمة (مناديل للرقبة) ,فرو (مالبس),
بيجامات ,نعال للباس القدم ,كعوب لالحذية او اجلوارب ,مخر
(مالبس) ,محاالت للبنطلوانت ,مالبس للمواليد ,ايقات
(مالبس) ,قمصان داخلية للرجال ,كفوف ,أغطية لألذنني
(مالبس) ,نعال داخلية ,زمامات األكمام ,عصاابت للمعصم
(مالبس) ,واقيات مالبس ,البسة الشاطىء ,جيوب املالبس,
محاالت للجوارب ,تنانري حتتية ,مالبس ضيقة ,مراييل (مالبس),
مالبس للحفالت التنكرية ,بزات نظامية ,أطراف أمامية
للقبعات ,أخفاف مطاطية ,أحذية خشبية ,أربطة للجوارب,
معاطف ,أحذية أو صنادل من نسيج احللفاء ,أدوات مانعة
النزالق األحذية ,روب احلمام ,أخفاف إستحمام ,افرهوالت,
جالبيب ,مالبس نسائية داخلية ,برييهات ,أغطية ال تسخن
كهرابئياً لتدفئة القدمني ,أحذية ذات أربطة ,ابواط ,فرعات
األحذية ,رصائع ألحذية كرة القدم ,أحذية نصفية ,لوازم معدنية
لألحذية ,زخارف لباس القدم ,سيور لألحذية ,كعوب لألحذية,
سراويل داخلية (مالبس) ,سراويل داخلية ,قمصان ,ايقات
قمصان ,صدر القميص ,صدارات (صدر القميص) ,قمصان
نصف كم ,صدارات (مالبس داخلية) ,صدارات ,صدرايت,
اجلاكيتات (مالبس) ,صدارات لصيد السمك ,جاكيتات من
الصوف (مالبس) ,قمصان مسرولة (مالبس) ,قمصان داخلية
(مالبس داخلية) ,املالبس اجلاهزة ,ايقات قابلة للفك ,مالبس
جلدية ,مالبس من جلد م ّقلد ,طواقي االستحمام ,التنانري,
بطاانت جاهزة (اجزاء من مالبس) ,معاطف خارجية ,معاطف
خفيفة ,جالبيات (مالبس) ,أحذية للرايضة البدنية ,أثواب من
الصوف (مالبس) ,كنزات صوفية ,السرتات ,أزايء للخدم,
أغطية لتدفئة اليدين (مالبس) ,فرعات لباس القدم ,جيوب
مربعة ,جاكيتات مقلنسة ,أوشحة ,بنطلوانت ,طماقات,
طماقات للكاحل ,طماقات (اغطية للساق) ,مالبس حمبوكة,
مالبس حمبوكة (مالبس) ,مالبس للرايضة البدنية ,مالبس
خارجية ,مالبس داخلية ,الصنادل ,ساري (لباس هندي),
سراويل داخلية ,قبعات ,أغطية وجه (مخار او حجاب) ,أثواب
فضفاضة ,سيور للطماق ,أحزمة للبنطلوانت ,عمائم ,بدالت,

Date: 15/06/2017
͖/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŚĞĂĚŐĞĂƌ
͖ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐŝŶŐ ŐŽǁŶƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ
ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ ĐĂƉƐ ĂŶĚ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ďŽĂƐ
;ŶĞĐŬ ůĞƚƐͿ͖ ďĂďŝĞƐΖ ƉĂŶƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĐŽůůĂƌ
͖ƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖ ďŽŽƚƐ ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ ďĞĂĐŚ ƐŚŽĞƐ
ŚŽŽĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐŚĂǁůƐ͖ ďĞůƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŵŽŶĞǇ
͖ďĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞƌͲƐŬŝŝŶŐ͖ŶĞĐŬƚŝĞƐ
͖ĐŽƌƐĞƚƐ;ƵŶĚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞƐĨŽƌǁĞĂƌ͖ĨƵƌƐƚŽůĞƐ
͖ͿƐĐĂƌǀĞƐ͖ ĐĂƉƐ ;ŚĞĂĚǁĞĂƌͿ͖ ŐůŽǀĞƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ŐŝƌĚůĞƐ͖ ŵĂŶƚŝůůĂƐ͖ ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ
͖ͿƐŽĐŬƐ͖ ďĂŶĚĂŶĂƐ ;ŶĞĐŬĞƌĐŚŝĞĨƐͿ͖ ĨƵƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ͿƉǇũĂŵĂƐ͖ƐŽůĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ŚĞĞůƐ͖ǀĞŝůƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ͿƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ ůĂǇĞƚƚĞƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĐŽůůĂƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
;singlet’s; mittens; ear muffs (clothing); inner soles
ĐƵĨĨƐ͕ ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐ ƐŚŝĞůĚƐ͖ ďĞĂĐŚ
͖ĐůŽƚŚĞƐ͖ ƉŽĐŬĞƚƐ ĨŽƌ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ƐŽĐŬƐ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ
ƐƚŽĐŬŝŶŐ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ ƉĞƚƚŝĐŽĂƚƐ͖ ƚŝŐŚƚƐ͖ ĂƉƌŽŶƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŵĂƐƋƵĞƌĂĚĞ ĐŽƐƚƵŵĞƐ͖ ƵŶŝĨŽƌŵƐ͖ ĐĂƉ
͖ƉĞĂŬƐ͖ ŐĂůŽƐŚĞƐ͖ ǁŽŽĚĞŶ ƐŚŽĞƐ͖ ŐĂƌƚĞƌƐ͖ ĐŽĂƚƐ
ĞƐƉĂƌƚŽ ƐŚŽĞƐ Žƌ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ŶŽŶͲƐůŝƉƉŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
͖ďŽŽƚƐ ĂŶĚ ƐŚŽĞƐ͖ ďĂƚŚ ƌŽďĞƐ͖ ďĂƚŚ ƐůŝƉƉĞƌƐ
͖ŽǀĞƌĂůůƐ͕ ƐŵŽĐŬƐ͖ ƚĞĚĚŝĞƐ ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐͿ͖ ďĞƌĞƚƐ
͖ĨŽŽƚ ŵƵĨĨƐ͕ ŶŽƚ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ŚĞĂƚĞĚ͖ ůĂĐĞ ďŽŽƚƐ
ͲďŽŽƚƐ͖ ďŽŽƚ ƵƉƉĞƌƐ͖ ƐƚƵĚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚďĂůů ďŽŽƚƐ͖ ŚĂůĨ
ďŽŽƚƐ͖ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ƚŝƉƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ǁĞůƚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ĚƌĂǁĞƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͕ ƉĂŶƚƐ͖ ƐŚŝƌƚƐ͖ ƐŚŝƌƚ
ͲǇŽŬĞƐ͖ ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐ͖ ĐŚĞŵŝƐĞƚƚĞƐ ;ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐͿ͖ ƚĞĞ
ƐŚŝƌƚƐ͖ ďŽĚŝĐĞƐ ;ůŝŶŐĞƌŝĞͿ͖ ǀĞƐƚƐ͕ ǁĂŝƐƚĐŽĂƚƐ͖ ũĂĐŬĞƚƐ
͖Ϳ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĨŝƐŚŝŶŐ ǀĞƐƚƐ͖ ƐƚƵĨĨ ũĂĐŬĞƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ͿĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐůŝƉƐ ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ
ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐůŽƚŚŝŶŐ͖ĚĞƚĂĐŚĂďůĞĐŽůůĂƌƐ͖ĐůŽƚŚŝŶŐŽĨ
ůĞĂƚŚĞƌ͖ ĐůŽƚŚŝŶŐ ŽĨ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ͖ ƐŚŽǁĞƌ
͖ͿĐĂƉƐ͖ ƐŬŝƌƚƐ͖ ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ůŝŶŝŶŐƐ;ƉĂƌƚƐ ŽĨĐůŽƚŚŝŶŐ
͖Ϳ;ĐůŽƚŚŝŶŐ

ŐĂďĂƌĚŝŶĞƐ

͖ƚŽƉĐŽĂƚƐ

͕ŽǀĞƌĐŽĂƚƐ

͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐ ƐŚŽĞƐ͖ ũĞƌƐĞǇƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƉƵůůŽǀĞƌƐ
ƐǁĞĂƚĞƌƐ͖ ůŝǀĞƌŝĞƐ͖ ŵƵĨĨƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĨŽŽƚǁĞĂƌ
͖ƵƉƉĞƌƐ͖ƉŽĐŬĞƚƐƋƵĂƌĞƐ͖ƉĂƌŬĂƐ͖ƉĞůĞƌŝŶĞƐ͖ƉĞůŝƐƐĞƐ
ƚƌŽƵƐĞƌƐ͖ŐĂŝƚĞƌƐ͕ƐƉĂƚƐ͖ůĞŐŐŝŶŐƐ͖ŚŽƐŝĞƌǇ͖ŬŶŝƚǁĞĂƌ
͖;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĐůŽƚŚŝŶŐ ĨŽƌ ŐǇŵŶĂƐƚŝĐƐ͖ ŽƵƚĞƌ ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ƵŶĚĞƌǁĞĂƌ͖ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ƐĂƌŝƐ͖ ƵŶĚĞƌƉĂŶƚƐ͖ ŚĂƚƐ

بطاانت جاهزة (اجزاء من مالبس) ,معاطف خارجية ,معاطف
خفيفة ,جالبيات (مالبس) ,أحذية للرايضة البدنية ,أثواب من
الصوف (مالبس) ,كنزات صوفية ,السرتات ,أزايء للخدمĐĂƉƐ͖ƐŬŝƌƚƐ͖ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞůŝŶŝŶŐƐ;ƉĂƌƚƐŽĨĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ,
العدد العرشون 2017/11/7
251
أغطية لتدفئة اليدين (مالبس) ,فرعات لباس القدم ,جيوب ͖ͿŽǀĞƌĐŽĂƚƐ͕ ƚŽƉĐŽĂƚƐ͖ ŐĂďĂƌĚŝŶĞƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
مربعة ,جاكيتات مقلنسة ,أوشحة ,بنطلوانت ,طماقاتŐǇŵŶĂƐƚŝĐ ƐŚŽĞƐ͖ ũĞƌƐĞǇƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƉƵůůŽǀĞƌƐ͖ ,
Ϳ ; 03
طماقات للكاحل ,طماقات (اغطية للساق) ,مالبس حمبوكةƐǁĞĂƚĞƌƐ͖ ůŝǀĞƌŝĞƐ͖ ŵƵĨĨƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĨŽŽƚǁĞĂƌ ,
مالبس حمبوكة (مالبس) ,مالبس للرايضة البدنية ,مالبس ͖ƵƉƉĞƌƐ͖ƉŽĐŬĞƚƐƋƵĂƌĞƐ͖ƉĂƌŬĂƐ͖ƉĞůĞƌŝŶĞƐ͖ƉĞůŝƐƐĞƐ
خارجية ,مالبس داخلية ,الصنادل ,ساري (لباس هندي)ƚƌŽƵƐĞƌƐ͖ŐĂŝƚĞƌƐ͕ƐƉĂƚƐ͖ůĞŐŐŝŶŐƐ͖ŚŽƐŝĞƌǇ͖ŬŶŝƚǁĞĂƌ ,
سراويل داخلية ,قبعات ,أغطية وجه (مخار او حجاب) ,أثواب ͖;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĐůŽƚŚŝŶŐ ĨŽƌ ŐǇŵŶĂƐƚŝĐƐ͖ ŽƵƚĞƌ ĐůŽƚŚŝŶŐ
فضفاضة ,سيور للطماق ,أحزمة للبنطلوانت ,عمائم ,بدالتƵŶĚĞƌǁĞĂƌ͖ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ƐĂƌŝƐ͖ ƵŶĚĞƌƉĂŶƚƐ͖ ŚĂƚƐ͖ ,
͖ǁŝŵƉůĞƐ͖ ƚŽŐĂƐ͖ ŐĂŝƚĞƌ ƐƚƌĂƉƐ͕ ƚƌŽƵƐĞƌ ƐƚƌĂƉƐ
أخفاف ,االحذية ,االحذية الرايضية .
͘ƚƵƌďĂŶƐ͖ƐƵŝƚƐ͖ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ƐŚŽĞƐ͖ƐƉŽƌƚƐƐŚŽĞƐ
In the name of: Ramzi George Khamis
أبسم  :رمزي جورج مخيس عويس

EwisTrade Mark No.: 31689
العالمة التجارية رقم  30695 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
الصنفام :هللا - 1فلسطين
العنيفوان  :ر
In Class: 4
Date: 14/06/2017 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
/16/01
عنوان التاريخ
7102زار جردات -إتقان خلدمات
احملامي ن
التبليغ: :
ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐůŽƚŚŝŶŐ͖ĚĞƚĂĐŚĂďůĞĐŽůůĂƌƐ͖ĐůŽƚŚŝŶŐŽĨ
ůĞĂƚŚĞƌ͖ ĐůŽƚŚŝŶŐ ŽĨ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ͖ ƐŚŽǁĞƌ



من اجل  :الفحم 

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽŽů
In the name of: mohammad bassam mohammad aljiawi

اجلياوي -ط4
بسامهللادمحمالتجاري
دمحم رام
أبسم:-برج
اإلستشارية

العننا  :الخل اذن
اذان
اخلليل
:
التبليغ
عنوان
مشروطة بعدم استخدام الرسوم بشكل منفصل عن العالمة





ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶŝĚŶĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶŝĚŶĂ
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العالمة









 30651
رقمر:ية رقم  :
التجاريةالتجا
العالمة
 46112

يف الصنف  61 :

التاريخ  5662/61/62 :
من اجل

:

Trade
Mark
31694
Trade
Mark
No.:No.:
31695

In Class: 16
Date: 15/06/2017

الورق والورق املقوى واالكواب املصنوعة من /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚƵƉƐŵĂĚĞ

املنتجات الورقية واملنتجات املصنوعة من هذه املواد وغري واردة

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

املكتبية ( عدا األاثث) ،مواد التوجيه والتدريس (عدا األجهزة)،
مواد التغليف البالستيكية ( غري الواردة يف فئات أخرى)،

حروف الطباعة ،الكليشيهات ( الرامسات) .

ŽĨ ƉĂƉĞƌ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ŐŽŽĚƐ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ĐůĂƐƐĞƐ͖ ƉƌŝŶƚĞĚ
ŵĂƚƚĞƌ͖ ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ďŽŽŬƐ͖ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ŚĞůƉŝŶŐ ďŽŽŬƐ͖ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ
’for stationery or household purposes; artists
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ ƉĂŝŶƚ ďƌƵƐŚĞƐ͖ ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽĨĨŝĐĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ ;ĞǆĐĞƉƚ ĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ
ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů ; ĞǆĐĞƉƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ ƉůĂƐƚŝĐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ; ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
 classes); printers’ type; printing blocks.



املساعدة ،مواد جتليد الكتب ،الصور الفوتوغرافية ،القرطاسية،

2017/11/7يف القرطاسية أو لغاايت منزلية ،ومواد
العرشون املستعملة
العدداد اللصق
مو
الفنانني ،فراشي الدهان أو التلوين ،االالت الكاتبة واللوازم
املكتبية ( عدا األاثث) ،مواد التوجيه والتدريس (عدا األجهزة)،
مواد التغليف البالستيكية ( غري الواردة يف فئات أخرى)،

حروف الطباعة ،الكليشيهات ( الرامسات) .

أبسم  :رمزي جورج مخيس عويس
العنوان  :رام هللا  -فلسطين

عنوان التبليغ  :احملامي نزار جردات -إتقان خلدمات

ŵĂƚƚĞƌ͖ ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ďŽŽŬƐ͖ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ŚĞůƉŝŶŐ ďŽŽŬƐ͖ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ
’for stationery or household purposes; artists
252ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ ƉĂŝŶƚ ďƌƵƐŚĞƐ͖ ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽĨĨŝĐĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ ;ĞǆĐĞƉƚ ĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ
ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů ; ĞǆĐĞƉƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ ƉůĂƐƚŝĐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ; ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
 classes); printers’ type; printing blocks.

In the name of: Ramzi George Khamis
Ewis
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

اإلستشارية -برج رام هللا التجاري -ط4

مشروطة بعدم استخدام الرسوم بشكل منفصل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  30656 :
العالمة التجارية رقم 30656 :
يف الصنف  13 :




Trade Mark No.: 31696
Trade Mark No.: 31696
In Class: 43





In Class: 43

يف الصنف  13 :

Date: 18/06/2017Date: 18/06/2017

التاريخ  7102/16/09 :

التاريخ  7102/16/09 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͖^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŽĚĂƚŝŽŶ

من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت  ،االيواء
املؤقت .
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŽĚĂƚŝŽŶ
In the name of: Sharket Travel House Lelsayaha W
أبسم  :شركة ترافل هاوس
Alsafar Mosahmeh Khsosyeh
للسياحة والسفر مسامهة

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت  ،االيواء
املؤقت .
In the name of: Sharket Travel House Lelsayaha W
هاوس
أبسم  :شركة ترافل خصوصية
Alsafar Mosahmeh
Khsosyeh
ͲĚĚƌĞƐƐ͗DĂŬƚĂď'ϬϮͲŵĂƌŝƚůĨĂƌͲ^ŚĂƌĞĂůǌĂŚƌĂ
العنووووونا  :مكتوووووب  - G02دمووووو ة
للسياحة والسفر مسامهة


الف

خصوصية

العنووووونا :

الف

-ع

-ع

ZĂŵĂůůĂŚ

الزجراء  -ا

عنوان التبليغ  :مكتب  - 'ϬϮعمارة الفار -
شارع الزهراء  -رام هللا
 - G02دمووووو ة
مكتوووووب 
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
الزجراء  -ا
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

ͲĚĚƌĞƐƐ͗DĂŬƚĂď'ϬϮͲŵĂƌŝƚůĨĂƌͲ^ŚĂƌĞĂůǌĂŚƌĂ

ZĂŵĂůůĂŚ

عنوان التبليغ  :مكتب  - 'ϬϮعمارة الفار -
شارع الزهراء  -رام هللا


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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :DĂŬƚĂď'ϬϮͲŵĂƌŝƚ
ůĨĂƌͲ^ŚĂƌĞĂůǌĂŚƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:DĂŬƚĂď'ϬϮͲŵĂƌŝƚ

ůĨĂƌͲ^ŚĂƌĞĂůǌĂŚƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ


Ϳ;7











العالمة التجارية رقم  30652 :
2017/11/7
العرشون  13
العددالصنف :
يف
التاريخ  7102/16/05 :




Trade Mark No.: 31697
In Class: 43
253
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Date: 19/06/2017

 ^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Z^dhZEd^Zs/
In
the name
MARWAN
SALEH MOHAMMAD
Trade
Markof:
No.:
31697
JULANI
In
Class: 43
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
Date: 19/06/2017

من اجل  :خدمات مطاعم 

دمحم جوالين
مروانريةصاحل
أبسم :
 30652
رقم  :
العالمة التجا
الصنف 13: :
الخل ع السح دمو ة
يف العننا
 7102/16/05
التاريخج :مح
ت

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
^Z^dhZEd^Zs/

مطاعم
خدمات
اجل :
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:,ZKE
شارع السالم عمارة اتج حمل
اخلليل
التبليغ :
عنوان
In the name of: MARWAN SALEH MOHAMMAD
أبسم  :مروان صاحل دمحم جوالين


JULANI

مالحظة  :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
 العننا  :الخل ع السح دمو ة
الكلمات والعبارات
رقم  :ابستخدام
املطلق
العالمةاحلماية
حق
Trade Mark No.: 31697
 30652
التجارية
ت ج مح
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
Class: 43
التبليغ  13:
والرسومات:
الصنف
يف
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:,ZKE
اخلليل شارع السالم عمارة اتج حمل
عنوان
العالمة
مبعزل
 7102/16
عن/05
التاريخ :
Date: 19/06/2017


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
 ^Z^dhZEd^Zs/
مطاعم
خدمات
من

هيه العالمة اليعطي اصحاهبا
تسجيل
اجل  ::ان
مالحظة


In the name of: MARWAN SALEH MOHAMMAD
صاحل دمحم
جوالين الكلمات والعبارات
ابستخدام
مرواناملطلق
حق
أبسم :احلماية 
JULANI
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
العننا  :الخل ع السح دمو ة
Ϳ;3
عنمحالعالمة
مبعزل
تج
377

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKE
عنوان التبليغ  :اخلليل شارع السالم عمارة اتج حمل

مالحظة  :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا





حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

ذات االستخدام العام
واألرقام
الوصفية
30659
رقم  :
والرسوماتالتجارية
العالمة
مبعزل عن
العالمة 
الصنف 9 :
يف
التاريخ  7102/16/05 :

 من اجل  :فؤوس صغرية لقطع االخشاب ,معاول (عدد

 يدوية) ,فؤوس للنقر ,عدد كشط (عدد يدوية)


مفكات ,حجارة سن (شحي) ,مقصات ,جمارف (عدد
يدوية))  ,مناجل مطارق ثقيلة ,جمارف (عدد يدوية)) ,
مفاتيح ربط (عدد يدوية)) ,كماشات مسامري (عدد

 يدوية) ,كماشات ,زردايت ,ادوات اشعال (عدد

 يدوية))  ,امشاط (عدد يدوية))  ,مثاقب تقوير ,ازاميل


Ϳ;3


Trade
Mark No.: 31698

In Class: 8
Date: 19/06/2017

 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ĂƚĐŚĞƚƐWŝĐŬĂǆĞƐDŽƌƚŝƐĞǆĞƐ^ĐƌĂƉŝŶŐ
ƚŽŽůƐ;ŚĂŶĚƚŽŽůƐͿ͕^ĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐƐƚŽŶĞƐ^ŚĞĂƌƐ
^ŚŽǀĞůƐ;ŚĂŶĚƚŽŽůƐ^ŝĐŬůĞƐ^ůĞĚŐĞŚĂŵŵĞƌƐWůŝĞƌƐ
^ƉĂĚĞƐ;,ĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƉĂŶŶĞƌƐ;,ĂŶĚƚŽŽůƐEĂŝůZĞĂŵĞƌƐ
ĚƌĂǁĞƌƐ;,ĂŶĚƚŽŽůƐͿEŝƉƉĞƌƐWƌŝŵŝŶŐŝƌŽŶƐ;,ĂŶĚƚŽŽůƐ
ZĂŬĞƐ;,ĂŶĚƚŽŽůƐŚƉƉĞƌƐ;<ŶŝǀĞƐƌŽǁďĂƌƐŚŝƐĞůƐ
ƵƚƚĞƌƐƵƚƚŝŶŐƚŽŽůƐĚŐĞdŽŽůƐ;,ĂŶĚƚŽŽůƐͿǆƚƌĂĐƚŽƌƐ
Ͳ;EĂŝů

Ϳ;3

 ,قطاعات (سكاكني)) ,عتالت ,قطاعات ,ادوات
قطع (عدد يدوية) ,عدد حدية(عدد يدوية) ,كماشات
مسامري) 

أبسم  :شركة االحتاد تولز للعدد
اليدوية



 عنوان

العننا  :الخل




اس ال ن ة

التبليغ  :اخلليل راس اجلورة

In the name of: sharikat al etihad tools




ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů








العدد العرشون 2017/11/7
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Ϳ;4
; 4 Ϳ378





العالمة التجارية رقم  99633:

الصنف 3 :
يف
التجارية رقم  99633:
العالمة
 7692/66
التاريخ :
 3/93
الصنف :
يف
الصوتية والبصرية؛ مكربات الصوت
التسجيالت
:
اجل
من
التاريخ  7692/66/93 :
صغرية
مسجالت
املضغوطة،
اص
ر
التسجيالت االق
أجهزة تشغيل
احملمولة،
الصوتية والبصرية؛ مكربات الصوت
اجل :
من
مساعات
املضغوطة،السماعات،
اإللكرتونية،
أجهزةتثبيت
احملمولة ،قواعد
احلجم،
مسجالت صغرية
لألجهزةاص
تشغيل االقر
اللوحية
الشخصية
احلاسوب
االذن،
احلاسوب مساعات
وأجهزةالسماعات،
اإللكرتونية،
لألجهزة
أجهزة تثبيت
احلجم ،قواعد
مفاتيح
احلواسيب،
احلاسوبالفأرة ،فأر
ابللمس ،لبادات
العاملة
لوحات اللوحية
احلاسوب
ات وأجهزة
الشخصية
االذن ،أجهزة
ألجهزة احلاسوب ،أجهزة الذاكرة التسلسلية العاملية  ،آالت الغناء
العاملة ابللمس ،لبادات الفأرة ،فأرات احلواسيب ،لوحات مفاتيح
مع اللحن املسجل مسبقا ،اهلواتف الالسلكية ،أجهزة اهلاتف،
ألجهزة احلاسوب ،أجهزة الذاكرة التسلسلية العاملية  ،آالت الغناء
اآلالت احلاسبة ،مساطر ،احلواسيب ،آالت التصوير )التصوير
مع اللحن املسجل مسبقا ،اهلواتف الالسلكية ،أجهزة اهلاتف،
الفوتوغرايف( ،األفالم )فوتوغرافية( ،مغناطيسات للتزيني ،إطارات
اآلالت احلاسبة ،مساطر ،احلواسيب ،آالت التصوير )التصوير
الصور الرقمية؛ خوذ الواقية لأللعاب الرايضية ،أانبيب الغوص،
الفوتوغرايف( ،األفالم )فوتوغرافية( ،مغناطيسات للتزيني ،إطارات
أقنعة السباحة ،النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية،
الصور الرقمية؛ خوذ الواقية لأللعاب الرايضية ،أانبيب الغوص،
النظارات الشمسية ،اإلطارات وحافظاهتا؛ مقاطع الصوت القابلة
أقنعة السباحة ،النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية،
للتحميل ،والفيديو  ،امللفات السمعية البصرية والصور؛ برجميات
النظارات الشمسية ،اإلطارات وحافظاهتا؛ مقاطع الصوت القابلة
احلاسوب  ،أشرطة ألعاب الفيديو ،برجميات ألعاب الفيديو ،أدوات
برجميات
للتحميل ،والفيديو  ،امللفات السمعية البصرية والصور؛
التحكم احلاسوبية ،الربجميات القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة،
أدوات
الفيديو؛ألعاب
ألعاب برجميات
آلالتالفيديو،
أشرطة ألعاب
الفيديو،لألجهزة
احلقائب
احلاسوب ،الذاكرة
بطاقات
النقالة،
لألجهزة
للتنزيل
القابلة
الربجميات
احلاسوبية،
االتحكم
إللكرتونية الشخصية ،حتديدا :اهلواتف اخللوية ،احلواسيب
آالت لألجهزة
ابللمس،احلقائب
العاملةالفيديو؛
اللوحيةألعاب
احلواسيبآلالت
احملمولة ،الذاكرة
بطاقات
التصوير
احلواسيب
الرقمية اهلواتف
السمعيةحتديدا:
الشخصية،
اخللوية،اإللكرتونية ،
وقارائت الكتب
إللكرتونيةاملشغالت
االرقمية،

التصوير
األغطية العاملة
احلواسيب اللوحية
احملمولة،
آالت احملمولة،
ابللمس،للهواتف
واحلافظات
احلافظات الواقية،
اإللكرتونية ،
الكتب
وقارائت
احملمولة ،السمعية
احلواسيباملشغالت
الرقمية،
آالت
ابللمس،
العاملة
الرقميةلوحية
احلواسيب ال
وقارائت احملمولة،
الرقميةللهواتف
واحلافظات
الكتب
األغطية السمعية
الواقية،املشغالت
احلافظات الرقمية،
التصوير

احلواسيب احملمولة ،احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس ،آالت

Trade Mark No.: 31699
In
Class:
9 No.: 31699
Trade
Mark
Date:
19/06/2017
In Class:
9
ĂŶĚ ĂƵĚŝŽ ǀŝƐƵĂů

/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗ ƵĚŝŽ
Date:
19/06/2017

ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞĂƵĚŝŽƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐ
/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ƵĚŝŽ ĂŶĚ ĂƵĚŝŽ ǀŝƐƵĂů
ƉůĂǇĞƌƐ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐƚĞƌĞŽƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚŽĐŬŝŶŐ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞĂƵĚŝŽƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐ
ƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͕ ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů
ƉůĂǇĞƌƐ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐƚĞƌĞŽƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚŽĐŬŝŶŐ
͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ ĂŶĚ ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ŵŽƵƐĞ ƉĂĚƐ
ƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͕ ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŵŝĐĞ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕ h^ ĨůĂƐŚ
͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ ĂŶĚ ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ŵŽƵƐĞ ƉĂĚƐ
͕ĚƌŝǀĞƐ͕ ŬĂƌĂŽŬĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ǁĂůŬŝĞͲƚĂůŬŝĞƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŵŝĐĞ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕ h^ ĨůĂƐŚ
͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͕ ƌƵůĞƌƐ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
͕ĚƌŝǀĞƐ͕ ŬĂƌĂŽŬĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ǁĂůŬŝĞͲƚĂůŬŝĞƐ
͕ͿĐĂŵĞƌĂƐ ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕ Ĩŝůŵ ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͕ ƌƵůĞƌƐ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
͖ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞ ŵĂŐŶĞƚƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ƉŚŽƚŽ ĨƌĂŵĞƐ
͕ͿĐĂŵĞƌĂƐ ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕ Ĩŝůŵ ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͕ƐŶŽƌŬĞůƚƵďĞƐ͕Ɛǁŝŵ
͖ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞ ŵĂŐŶĞƚƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ƉŚŽƚŽ ĨƌĂŵĞƐ
͕ŵĂƐŬƐ͕ Ɛǁŝŵ ŐŽŐŐůĞƐ͖ ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕ ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͕ƐŶŽƌŬĞůƚƵďĞƐ͕Ɛǁŝŵ
͕ĨƌĂŵĞƐ ĂŶĚ ĐĂƐĞƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ĂƵĚŝŽ
͕ŵĂƐŬƐ͕ Ɛǁŝŵ ŐŽŐŐůĞƐ͖ ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕ ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ
ǀŝĚĞŽ͕ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ĂŶĚ ŝŵĂŐĞ ĨŝůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĨƌĂŵĞƐ
ĂŶĚǀŝĚĞŽ
ĐĂƐĞƐŐĂŵĞ
͖ƚŚĞƌĞĨŽƌ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
͕ƐŽĨƚǁĂƌĞ
͕ĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ
͕ǀŝĚĞŽ ĂƵĚŝŽ
ŐĂŵĞ

͕ǀŝĚĞŽ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
͕ĂŶĚũŽǇƐƚŝĐŬ
͖ŝŵĂŐĞ ĨŝůĞƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
͕ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
͕ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ǀŝĚĞŽ
ŐĂŵĞ
͕ĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ
ǀŝĚĞŽ
ŐĂŵĞ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ
ŵŽďŝůĞ
͕ĚĞǀŝĐĞƐ
ŵĞŵŽƌǇ
ĐĂƌĚƐ
ĨŽƌ
͕ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ
͕ũŽǇƐƚŝĐŬ
ǀŝĚĞŽ
ŐĂŵĞ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ďĂŐƐ ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
ĨŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂů
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ
ŵŽďŝůĞ
͕ĚĞǀŝĐĞƐ
ŵĞŵŽƌǇ
ĨŽƌ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͕ĚĞǀŝĐĞƐ
ŶĂŵĞůǇ
ĐĞůů
ƉŚŽŶĞƐ͕ĐĂƌĚƐ
͕ůĂƉƚŽƉƐ
͕ǀŝĚĞŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
͖ŐĂŵĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ďĂŐƐ ĨŽƌ
ƉĞƌƐŽŶĂů
ƚĂďůĞƚ
͕ĚŝŐŝƚĂů ĐĂŵĞƌĂƐ
ĚŝŐŝƚĂů
ĂƵĚŝŽ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͕ĚĞǀŝĐĞƐ
ŶĂŵĞůǇ
ĐĞůů
͕ƉŚŽŶĞƐ
͕ůĂƉƚŽƉƐ
ƉůĂǇĞƌƐ
ĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ďŽŽŬ
͕ƌĞĂĚĞƌƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ
͕ƐůĞĞǀĞƐ͕ĐŽǀĞƌƐĂŶĚĐĂƐĞƐĨŽƌĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ
ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĐĂŵĞƌĂƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ
ƚĂďůĞƚ
ĚŝŐŝƚĂů
͕ĐĂŵĞƌĂƐ
ĚŝŐŝƚĂů
ĂƵĚŝŽ
͕ƉůĂǇĞƌƐĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ďŽŽŬ
͕ƌĞĂĚĞƌƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ
ƉůĂǇĞƌƐ
ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďŽŽŬ ƌĞĂĚĞƌƐ͕ ĐĞůů ƉŚŽŶĞ
͕ƐůĞĞǀĞƐ͕ĐŽǀĞƌƐĂŶĚĐĂƐĞƐĨŽƌĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ

͘ĨĂĐĞƉůĂƚĞƐ͕ƐƚƌĂƉƐĂŶĚĐŚĂƌŵƐ
اإللكرتونية  ،األغطية األمامية اهلواتف اخللوية ،األشرطة واحللي ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĐĂŵĞƌĂƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ
التصوير الرقمية ،املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب
الصغرية .
ƉůĂǇĞƌƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďŽŽŬ ƌĞĂĚĞƌƐ͕ ĐĞůů ƉŚŽŶĞ
In the name of: Turner Broadcasting
أبسم  :تورنري برودكوستينغ سيستم يوروب ليميتد
System Europe Limited
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵƌŶĞƌ,ŽƵƐĞ͕ϭϲ'ƌĞĂƚ
العنوان  :تورنير هاوس 61 ،غريت مارلبورو سترريت ،لنت ن
͕^DĂƌůďŽƌŽƵŐŚ^ƚƌĞĞƚ͕>ŽŶĚŽŶtϭ&ϳ,
دبليو  6أف  7أتش أس ،المملكة المرح ة
<h
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 4427البرية
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 99266
رقم 99633::
التجارية رقم
العالمة التجارية
العالمة
الصنف  493 ::
يف الصنف
يف

Date:
 7692
Date:19/06/2017
19/06/2017
7692//66
66//93
التاريخ 93 ::
التاريخ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :خدمات الرتفيه  ،حتديدا :تقدمي الربامج الرتفيهية ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
من اجل  :التسجيالت الصوتية والبصرية؛ مكربات الصوت /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ƵĚŝŽ ĂŶĚ ĂƵĚŝŽ ǀŝƐƵĂů
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚĞŶƚ
املضغوطة،اإلنرتنت،
اص الصناعية،
االقمار
أجهزةالتلفز
احملمولة ،عرب
واحملتوى
ǀŝĂ
الشبكات ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͕ ƐĂƚĞůůŝƚĞ͕ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ǁŝƌĞůĞƐƐ
مسجالت صغرية
يون ،االقر
تشغيل
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞĂƵĚŝŽƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐ
توفري
اإللكرتونية
االتصاالت
األخرى؛مساعات
السماعات،
اإللكرتونية،
وشبكات لألجهزة
الالسلكيةقواعد تثبيت
احلجم،
املواقع
توفري
اإلنرتنت؛
عرب
للتحميل
القابلة
غري
ات
ر
اإلصدا
االذن ،أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة احلاسوب اللوحية

الرتفيه
ات املسموع،
املرئي
لباداتاحملتوى
ابللمس ،تضم
اإللكرتونية اليت
معلومات مفاتيح
احلواسيب ،لوحات
الفأرة ،فأر
العاملة
عرب
إلكرتونيا
املوسيقى
توفري
نت؛
رت
اإلن
عرب
اإللكرتونية
واأللعاب
ألجهزة احلاسوب ،أجهزة الذاكرة التسلسلية العاملية  ،آالت الغناء

اإلنرتنت،
الفيديو على
اهلواتفمقاطع
للتنزيل ،توفري
اإلنرتنت،
أجهزة اهلاتف،
الالسلكية،
القابلة مسبقا،
اللحنغرياملسجل
مع
مالهي
خدمات
ة؛
احلي
الرتفيه
عروض
تقدمي
للتنزيل،
القابلة
غري
اآلالت احلاسبة ،مساطر ،احلواسيب ،آالت ّ التصوير )التصوير
التلف،زيونية
إنتاج ،أفالم،
الرقمية.إطارات
والرتفيهيةللتزيني،
مغناطيسات
توايترافية(
األفالماحمل)فوتوغ
الرتفيه؛رايف(
الفوتوغ

يوروب
الواقيةسيستم
برودكوستينغ
الصور :تورنري
أبسم
ليميتد أانبيب الغوص،
الرايضية،
لأللعاب
الرقمية؛ خوذ
أقنعة السباحة ،النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية،

العنوان  :تورنير هاوس 61 ،غريت مارلبورو سترريت ،لنت ن

مقاطع الصوت القابلة
وحافظاهتا؛
اإلطارات
النظارات
المرح ة
أس ،المملكة
الشمسية ،أتش
دبليو  6أف 7
للتحميل ،والفيديو  ،امللفات السمعية البصرية والصور؛ برجميات
ص .ب  1127البرية
ألعاب 
الفكرية –
للملكية
وشركاهم
التبليغ :
عنوان
الفيديو ،أدوات
برجميات
الفيديو،
ساابألعاب
أشرطة
احلاسوب ،


ب 4427
ص.
البريةالربجميات القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة،
احلاسوبية،
التحكم

بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ احلقائب لألجهزة




ŶĞƚǁŽƌŬƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƉůĂǇĞƌƐ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐƚĞƌĞŽƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚŽĐŬŝŶŐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŽŶůŝŶĞ
͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂǁĞďƐŝƚĞ
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ĂƵĚŝŽ
͕ƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ
͕ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĂů
ǀŝƐƵĂů ĐŽŶƚĞŶƚ͕ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ ĂŶĚ ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ŵŽƵƐĞ ƉĂĚƐ
ŽŶůŝŶĞ ŐĂŵĞƐ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽŶͲůŝŶĞ ŵƵƐŝĐ͕ ŶŽƚ
͕ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
͕ǀŝĚĞŽƐ
ŶŽƚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŵŝĐĞ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŽŶͲůŝŶĞ
͕ŬĞǇďŽĂƌĚƐ
h^ ĨůĂƐŚ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ͕ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ůŝǀĞ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
͕ĚƌŝǀĞƐ͕ ŬĂƌĂŽŬĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ǁĂůŬŝĞͲƚĂůŬŝĞƐ
͖ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͖ ĂŵƵƐĞŵĞŶƚ ƉĂƌŬ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ ŽĨĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ
ƌƵůĞƌƐ͕ ĂŶĚ
͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ĨŝůŵƐ͕ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ĚŝŐŝƚĂů
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚ
͕ͿĐĂŵĞƌĂƐ ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕ Ĩŝůŵ ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞ
ĚŝŐŝƚĂů
͖ƉŚŽƚŽ ĨƌĂŵĞƐ
In
͕the nameŵĂŐŶĞƚƐ
of: Turner
Broadcasting
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͕ƐŶŽƌŬĞůƚƵďĞƐ͕Ɛǁŝŵ
System
Europe Limited
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵƌŶĞƌ,ŽƵƐĞ͕ϭϲ'ƌĞĂƚ
͕ŵĂƐŬƐ͕ Ɛǁŝŵ ŐŽŐŐůĞƐ͖ ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕ ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ
͕^DĂƌůďŽƌŽƵŐŚ^ƚƌĞĞƚ͕>ŽŶĚŽŶtϭ&ϳ,
͕ĨƌĂŵĞƐ ĂŶĚ ĐĂƐĞƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ĂƵĚŝŽ
<h
ǀŝĚĞŽ͕ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ĂŶĚ ŝŵĂŐĞ ĨŝůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞ ĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞ



ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ũŽǇƐƚŝĐŬ͕ ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ



͕ ƐŽĨƚǁĂƌĞ

ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ŵŽďŝůĞ ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ŵĞŵŽƌǇ ĐĂƌĚƐ ĨŽƌ

380
ƉĞƌƐŽŶĂů
اإللكرتونية الشخصية ،حتديدا :اهلواتف اخللوية ،احلواسيب Ϳ ; 6

التصوير Ϳ ; 6





 ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ďĂŐƐ ĨŽƌ


احملمولة ،احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس ،آالت

͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ ĐĞůů ƉŚŽŶĞƐ͕ ůĂƉƚŽƉƐ

احلافظات الواقية ،األغطية واحلافظات للهواتف احملمولة،

ƉůĂǇĞƌƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďŽŽŬ ƌĞĂĚĞƌƐ͕ ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ


الرقمية ،املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب اإللكرتونية ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ ،
͕ ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĐĂŵĞƌĂƐ


احلواسيب احملمولة ،احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس ،آالت




التصوير الرقمية ،املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب






͕ƐůĞĞǀĞƐ͕ĐŽǀĞƌƐĂŶĚĐĂƐĞƐĨŽƌĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ
ƚĂďůĞƚ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĐĂŵĞƌĂƐ͕ ĚŝŐŝƚĂů ĂƵĚŝŽ



العالمة التجارية رقم  99269:

العالمة التجارية رقم  30210 :
يف الصنف  5 :

يف الصنف  3 :

ƉůĂǇĞƌƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďŽŽŬ ƌĞĂĚĞƌƐ͕ ĐĞůů ƉŚŽŶĞ

Trade
Mark
No.: 31701
Trade Mark
No.:
31701
In Class: 9

In Class: 9Date: 20/06/2017

التاريخ  7102/16/71 :
من اجل  :املفاتيح الكهرابئية ،قواطع الدارة الكهرابئية/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ǁŝƚĐŚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ŝƌĐƵŝƚďƌĞĂŬĞƌƐ͖WůƵŐƐ͕ ،
͖ƐŽĐŬĞƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶƚĂĐƚƐĞůĞĐƚƌŝĐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ
فيش ومقابس ووصالت اخرى (وصالت كهرابئية)،
ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶďŽǆĞƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ŽŶǀĞƌƚĞƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ĂƚĂ

التاريخ  7692/66/76 :

Date: 20/06/2017

ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƌĂŶĐŚďŽǆĞƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖^ƵƌǀĞǇŝŶŐ
الدارةابء ،اجهزة
احملوالت كهر
الكهرابئية،رابء)،
علب التوزيع (كه
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
معاجلة فيش ŽĨ͗ ^ǁŝƚĐŚĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ŝƌĐƵŝƚ
الكهرابئية،
قواطع
من اجل  :املفاتيح
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĞƌŝĂůƐ͖DĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ

البياانت ،صناديق فرعية (كهرابء) ،اجهزة وادوات
ͲĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŵĂŝŶƐǁŝƌĞƐ͕ĐĂďůĞƐ͖ƵĚŝŽͲĂŶĚǀŝĚĞŽ
ďƌĞĂŬĞƌƐ͖WůƵŐƐ͕ƐŽĐŬĞƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶƚĂĐƚƐĞůĞĐƚƌŝĐ
علبابئيةالتوزيع ͖ƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖ůĂƌŵƐ͖>ŝŐŚƚŝŶŐďĂůůĂƐƚƐ͖ĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ
وصالتموادكهرابئية)،
اخرى (
ومقابس ووصالت
للتمديدات الكهر
اهلوائيات،
املساحة،

͘ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ͖^ŝŐŶĂůůĂŶƚĞƌŶƐ
ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
͖ďŽǆĞƐ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ
( اسالك وكوابل) ،املستقبالت السمعية والبصرية،
(كهرابء) ،احملوالت كهرابء ،اجهزة معاجلة
البياانت،ابئية،صناديق ͖ŽŶǀĞƌƚĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ĂƚĂ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
اجهزة االنيار ،كوابح االضاءة ،البطارايت الكهر
وادوات املساحة ،اهلوائيات ،مواد ƌĂŶĐŚďŽǆĞƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖^ƵƌǀĞǇŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
االشارة
فرعية (كهرابء) ،فوانيس
اجهزة
أبسم  :ونزهو روكغراند تريد كوIn the name of: WENZHOU ROCKGRAND TRADE CO., ،.
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĞƌŝĂůƐ͖DĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŵĂŝŶƐ

الكهرابئية (اسالك وكوابل) ،املستقبالت السمعية
للتمديدات
مليتد.

LTD.

In Class: 9

يف الصنف  3 :

Date: 20/06/2017

التاريخ  7692/66/76 :

العدد العرشون 2017/11/7

من اجل  :املفاتيح الكهرابئية ،قواطع الدارة الكهرابئية ،فيش

ومقابس ووصالت اخرى (وصالت كهرابئية) ،علب التوزيع

(كهرابء) ،احملوالت كهرابء ،اجهزة معاجلة البياانت ،صناديق

فرعية (كهرابء) ،اجهزة وادوات املساحة ،اهلوائيات ،مواد

للتمديدات الكهرابئية (اسالك وكوابل) ،املستقبالت السمعية
والبصرية ،اجهزة االنذار ،كوابح االضاءة ،البطارايت الكهرابئية،

فوانيس االشارة 

^ǁŝƚĐŚĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ŝƌĐƵŝƚ

In the name of: WENZHOU

ROCKGRAND
TRADE CO., LTD.
͕'ĚĚƌĞƐƐ͗EK͘ϭϱϬϭ͕y/Ez/h/>/E
͕'^,/&hZK͕tE,Kh͕,:/E

,/E
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

احلماية
والعباراترود ،ونزهتو،
الكلماتينغ ،شيفو
ابستخدام اكسيني بل
املطلقرقم أ،6056
العنوان :

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالم
االستخدام العام مبعزل عن العالم
ذات 

ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام


͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ďƌĞĂŬĞƌƐ͖WůƵŐƐ͕ƐŽĐŬĞƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶƚĂĐƚƐĞůĞĐƚƌŝĐ
͖ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ͖ ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ďŽǆĞƐ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ
͖ŽŶǀĞƌƚĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ĂƚĂ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ƌĂŶĐŚďŽǆĞƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖^ƵƌǀĞǇŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĞƌŝĂůƐ͖DĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŵĂŝŶƐ
͖ǁŝƌĞƐ͕ĐĂďůĞƐ͖ƵĚŝŽͲĂŶĚǀŝĚĞŽͲƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖ůĂƌŵƐ
>ŝŐŚƚŝŶŐďĂůůĂƐƚƐ͖ĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖^ŝŐŶĂůůĂŶƚĞƌŶƐ
͘

أبسم  :ونزهو روكغراند تريد كو ،.مليتد.
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

هيجيانغ،
ز
الصينواألرقام ذات االستخدام العام
الوصفية
والرسومات
مبعزل عن العالم
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب

,24رام هللا
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق


احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق
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Trade Mark No.: 31702
In Class: 43

العالمة التجارية رقم  30217 :
يف الصنف  13 :



التاريخ  7102/16/71 :

واملشروابت  -االيواء
توفري  :االطعمة
من اجل :
 30217
خدماترية رقم
العالمة التجا
املؤقت.يف الصنف  13 :

سووف

3522223665ايفريست
أبسم : :شركة توب
جنال
للبناء والتعهدات العامه م.خ.م

In Class: 43

-

alama
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƐƵĨŝĂŶƐƚƌĞĞƚͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϴϵϵϬϲϲϱ

In the name of: sharekt tob everest llbenaa wa taahodat
alama

عنوان التبليغ  :انبلس شارع سفيان جوال :
العن ونا  :نوو يلال -ع و سووف -
1955731191
جنال 3522223665 :



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
Trade Mark
No.: 31702
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

Date:
20/06/2017
In the
name
of: sharekt tob everest llbenaa wa taahodat

ايفريست 
7102/16
كة /71
شر :
أبسم :التاريخ
توب
توفري.ماالطعمة واملشروابت  -االيواء
خدمات
:
اجل
للبناء من
والتعهدات العامه م.خ
املؤقت :.نوو يلال -ع و
العن ونا

Date: 20/06/2017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƐƵĨŝĂŶƐƚƌĞĞƚͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϴϵϵϬϲϲϱ

عنوان التبليغ  :انبلس شارع سفيان جوال :
1955731191


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










العدد العرشون 2017/11/7
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العالمة التجارية رقم  30213 :
يف الصنف  36 :




العالمة التجارية رقم 30213 :
يف الصنف  36 :
التاريخ 7102 /16 /70 :

Trade Mark No.: 31703
In Class: 36



Trade Mark No.: 31703
In Class: 36



Date: 21/06/2017



التاريخ  7102/16/70 :

من اجل  :خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون املالية؛
خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛
ِ
خدمات إستثمارية؛
املنح؛
اخلدمات املالية؛ تقدمي
خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال

Date: 21/06/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ

ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
͖ŐƌĂŶƚƐ͖ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĐŚĂƌŝƚĂďůĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐƌĂŶƚŝŶŐĨƵŶĚƐƚŽŶŽƚͲĨŽƌͲƉƌŽĨŝƚ
͘ĞŶƚŝƚŝĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ
سساتاملالية؛
الشؤون
خدمات
اجل :
من
ذري
خدماتللمؤ
التأمني؛األموال
منح
،
حتديدا:
اخلريية،
الرحبية .
ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
أبسم  :ويورك كومبانيز إنك.
خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϭϱtĞƐƚϭϴƚŚ^ƚƌĞĞƚEĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬ
͖ŐƌĂŶƚƐ͖ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
͘͘^͘ϭϬϬϭϭ͕h
اخلدمات املالية؛ تقدمي املِنح؛ خدمات إستثمارية؛ ĐŚĂƌŝƚĂďůĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐƌĂŶƚŝŶŐĨƵŶĚƐƚŽŶŽƚͲĨŽƌͲƉƌŽĨŝƚ

͘ĞŶƚŝƚŝĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر
In the name of: WeWork Companies Inc.

 115 :ييسوو

العنوونا

سوووووووتري

 12توو

،تووش

ا ن نيووووووون و ا ن نيوووووووون و

 13311ا النال ووووووووووووو ت المتحووووووووووووودة

األمريك و

خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال

:

ص .ب  1127البرية




اخلريية ،حتديدا ، :منح األموال للمؤسسات ذري






الرحبية .
أبسم  :ويورك كومبانيز إنك.





Ϳ ; 5

In the name of: WeWork Companies Inc.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϭϱtĞƐƚϭϴƚŚ^ƚƌĞĞƚEĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘ϭϬϬϭϭ͕h

العن ونا  115 :ييس و  12ت و ،تووش
سوووووووتري ا ن نيووووووون و ا ن نيوووووووون و

 13311ا النال ووووووووووووو ت المتحووووووووووووودة
األمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  1127البرية
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العالمة التجارية رقم  30211 :
يف الصنف  10 :




التاريخ  7102/16/70 :

العالمة التجارية رقم 30213 :
يف الصنف  36 :

Ϳ;5





من اجل  :اخلدمات التعليمية ؛ خدمات توفري
التدريب؛ اخلدمات الرتفيهية؛ خدمات األنشطة


التاريخ 7102 /16 /70 :

من اجل  :خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون املالية؛
خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛
خدمات إستثمارية؛
ِنح؛
امل
اخلدمات املالية؛ تقدمي
خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال

الرايضية والثقافية؛ خدمات تنظيم وإجراء احتفاالت
منح اجلوائز التقديرية لإلجناز والتميز .
اخلريية،

حتديدا:

،

منح

األموال

الرحبية .
أبسم  :ويورك كومبانيز إنك.
 115 :ييسوو

العنوونا

سوووووووتري

 12توو

للمؤسسات

ا ن نيووووووون و ا ن نيوووووووون و

األمريك و

عنوان التبليغ :

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر

العن ونا  115 :ييس و

ص .ب  1127البرية


 12ت و ،تووش

سوووووووتري ا ن نيووووووون و ا ن نيوووووووون و

Trade Mark No.: 31704
In Class: 41
Date: 21/06/2017

Trade Mark No.: 31703
In Class: 36

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
Date: 21/06/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ

ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͖ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ

ĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐĂŶĂǁĂƌĚƐĐĞƌĞŵŽŶǇƌĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ
͘ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚĂŶĚĞǆĐĞůůĞŶĐĞ

ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
͖ŐƌĂŶƚƐ͖ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĐŚĂƌŝƚĂďůĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐƌĂŶƚŝŶŐĨƵŶĚƐƚŽŶŽƚͲĨŽƌͲƉƌŽĨŝƚ
͘ĞŶƚŝƚŝĞƐ

In the name of: WeWork Companies Inc.

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϭϱtĞƐƚϭϴƚŚ^ƚƌĞĞƚEĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘ϭϬϬϭϭ͕h

،تووش

أبسم  :ويورك كومبانيز إنك.

ذري

 13311ا النال ووووووووووووو ت المتحووووووووووووودة






-

In the name of: WeWork Companies Inc.
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϭϱtĞƐƚϭϴƚŚ^ƚƌĞĞƚEĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘ϭϬϬϭϭ͕h

 13311ا النال ووووووووووووو ت المتحووووووووووووودة









األمريك و

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  1127البرية



Ϳ ; 5

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  50713:



Trade Mark No.: 31705

In Class: 25
يف الصنف  53 :
Trade Mark No.: 31705
العالمة التجارية رقم  30219 :
Date: 21/06/2017
التاريخ  5107/10/50 :
In Class: 25
يف الصنف  79 :
من اجل  :املالبس ,مبا فيها اجلوارب ,البسة القدم ,احذية كرة املالبس ,مبا فيها اجلوارب ,البسة القدم ,احذية كرة ͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date: 21/06/2017
التاريخ  7102/16/70 :
السلة ,احذية لرايضة كرة السلة ,الباليز ,القمصان ,قمصان كرة السلة ,الباليز ,القمصان ,قمصان البولو ,باليز السلة ,احذية لرايضة
من اجل  :املالبس ,مبا فيها اجلوارب ,البسة القدم ,املالبس ,مبا فيها اجلوارب ,البسة القدم ,احيية كرة السلة ,احيية ͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
البولو ,باليز االطقم ,سراويل االطقم ,السراويل ,اطماق الباليز,
لرايضة
االطقم,
قمصان البولو,
السلة ,,الباليز
͕ كرة
االطقماالطقم
اويلراويل
االطقمس,ر س
باليز ͕
الشوراتت,
القمصان,اجلرازي,
اطماق ,الباليز,
السراويل
احيية كرة السلة ,احيية لرايضة كرة السلة ,الباليز,
اجلرازي ,الشوراتت ,البيجامات ,باليز الرايضة ,قمصان الرغيب,
الرذيب ,السراويل ,اطماق الباليز ,اجلرازي ,الشوراتت ,البيجامات ,باليز الرايضة ,قمصان
الرغيب ,الكنزات ,االحزمة ,الربطات ,قمصان البيجامات ,باليز الرايضة ,قمصان
القمصان ,قمصان البولو ,باليز االطقم ,سراويل
االمحاء ,الكنزات ,االحزمة ,الربطات ,قمصان ليلية ,قبعات ,قلنسوات ,االقنعة ,بدالت
الكنزات ,االحزمة ,الربطات ,قمصان ليلية ,قبعات ,قلنسوات,
االطقم ,السراويل ,اطماق الباليز ,اجلرازي,
اجلاكيتاتبدالت
ات ,,االقنعة,
قبعات ,,قلنسو
االمحاء,
للرايح ,االمحاء,
املقاومة
اجلاكيتات
ليلية,االمحاء
وباليزوباليز
اطماقاطماق
االمحاء,
اويلراويل
املشمعاتس,ر س
االقنعة ,بدالت االمحاء ,سراويل االمحاء ,اطماق وباليز االمحاء,
املعصم ,املئزر ,املالبس املعاطف ,مراييل االطفال ليست من الورق ,عصبة الرأس ,عصبة
الشوراتت ,البيجامات ,باليز الرايضة ,قمصان الرذيب,
اجلاكيتات ,اجلاكيتات املقاومة للرايح ,املشمعات ,املعاطف ,للرايح ,املشمعات ,املعاطف ,مراييل االمحاء ,اجلاكيتات ,اجلاكيتات املقاومة
االذن ,الكفوف ,القفازات ,الداخلية ,شوراتت البوكسر ,البنطلوانت الفضفاضة ,اذطية
الكنزات ,االحزمة ,الربطات ,قمصان ليلية ,قبعات,
مراييل االطفال ليست من الورق ,عصبة الرأس ,عصبة املعصم,
صوفية,الرأس,
ثياب عصبة
املنسوجة,الورق,
ليست من
االطفال
املالبس 
املعصمو,اباملئزر,
عصبةاب
االثواب ,اثو
القمصان
االوشحة,
املوحدة ,
التشجيع واالث
قلنسوات ,االقنعة ,بدالت االمحاء ,سراويل االمحاء,
البنطلوانتالتانكيين ,سراويل السباحة͕ ,البسة السباحة ,اطقم االستحمام ,اطقم السباحة ,البكيين
املئزر ,املالبس الداللية ,شوراتت البوكسر,
االذن ,الكفوف ,الداللية ,شوراتت البوكسر ,البنطلوانت الفضفاضة ,اغطية
اطماق وباليز االمحاء ,اجلاكيتات ,اجلاكيتات املقاومة
الشواطئ ,البسة االستحمام ,سراويل االستحمام ,شوراتت املالحة ,اطقم الرطوبة ,البسة
الفضفاضة ,اغطية االذن ,الكفوف ,القفازات ,االوشحة,
الشواطئ,اثواب
صنادل االثواب,
ثياب,صوفية,
املنسوجة,
القمصان
الشمس ,,االو
باتالقفازات
التشجيع 
قبعات
الصنادل
االستحمام,
شحة,اطقم
طيات
للرايح ,املشمعات ,املعاطف ,مراييل االطفال ليست الشواطئ ,حاج
القمصان املنسوجة ,ثياب صوفية ,االثواب ,اثواب التشجيع
 قلنسوات السباحة ,قلنسوات االستحمام ,اذطية الراس ابالجنحة
͕واالثواب املوحدة ,البسة السباحة ,اطقم االستحمام ,اطقم السباحة ,البكيين
من الورق ,عصبة الرأس ,عصبة املعصم ,املئزر,
واالثواب املوحدة ,البسة السباحة ,اطقم االستحمام ,اطقم
كسر,
البكيين ,,شوراتت
السباحة ,الداخلية
املالبس
البنطلوانت سراويل التانكيين ,سراويل السباحة ,سراويل االستحمام ,شوراتت املالحة ,اطقم الرطوبة,
اويل السباحة,
التانكيين ,البوسر
الفضفاضة ,اذطية االذن ,الكفوف ,القفازات,
االستحمام ,شوراتت املالحة ,اطقم الرطوبة ,البسة الشواطئ ,الشواطئ ,البسة االستحمام ,طيات اطقم االستحمام ,الصنادل ,صنادل البسة
االوشحة ,القمصان املنسوجة ,ثياب صوفية ,االثواب,
البسة االستحمام ,طيات اطقم االستحمام ,الصنادل ,صنادل الشواطئ ,حاجبات الشمس ,قلنسوات السباحة ,قلنسوات الشواطئ ,قبعات
الشواطئ,املوحدة,
قبعاتواالثواب
الشواطئ,التشجيع
اثواب
السباحة,قلنسوات
البسةالشمس,
حاجبات
االستحمام ,اغطية الراس ابالجنحة
اس التانكيين
البكيين,
السباحة,
قلنسوات اطقم
االستحمام,
اطقم
ابالجنحة ,
اغطية الر
االستحمام,
السباحة,
انك .االستحمام ,شوراتت
سراويل
السباحة,
In the name of: NBA Properties, Inc.
بروبرتيز,
سراويل ان يب ايه
أبسم :
البسة
,
واطئ
الش
البسة
,
الرطوبة
اطقم
,
املالحة
ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚ
العنووو ا  :اوليمبيوووا رووو و  546-فيفوووف افنيووو  ,ني يووو ,
الصنادل,
االستحمام,
 ,20011الاطقم
االستحمام ,طيات
͕ǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ
االمريكية
الي ت المتحدة
ني ي
͘͘^͘h
صنادل الشواطئ ,قبعات الشواطئ ,حاجبات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ :
الشمس ,قلنسوات السباحة ,قلنسوات االستحمام,
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

اذطية الراس ابالجنحة 
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Trade Mark No.: 31706
 50710: العالمة التجارية رقم
Trade
Mark
No.:
31706

30216 : رقم
التجارية
يفالعالمة
In Class: 41
 10
: الصنف
In Class: 41
 10 : يف الصنف
Date: 21/06/2017
 5107/10/50 : التاريخ
Date: 21/06/2017
 7102/16/70 : التاريخ
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů  لدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة الربامج: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ
 خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة: من اجل
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ
ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب
ŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨŽŶŐŽŝŶŐƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚƌĂĚŝŽƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶ
ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů ĂŶĚ
ƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůůĂŶĚƌĞŶĚĞƌŝŶŐůŝǀĞďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐ الربامج التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة
 لدمات انتاج وتو, كرة السلة واملعارض املباشرة
ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ
ůŝǀĞ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů خدماتزيع برامج
ĂŶĚďĂƐŬĞƚďĂůůĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
, وتقدمي العاب كرة السلة واملعارض املباشرة
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖
ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ  لدمات برامج واحداث, العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية
ŽĨƌĂĚŝŽĂŶĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐŚŽǁƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐ͕
انتاج وتوزيع برامج العاب كرة السلة التلفزيونية
ďĂƐŬĞƚďĂůůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖
ƌĂĚŝŽ
ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƐŚŽǁƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐďĂƐŬĞƚďĂůůĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ لدمات التحري وتنظيم, كرة السلة يف جمال كرة السلة
 خدمات برامج واحداث كرة السلة يف جمال, واالذاعية
ŐĂŵĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ĐŽĂĐŚĞƐĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĚĂŶĐĞƚĞĂŵĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ
ات
ر
ومعسك
وتنظيممستوصفات
السلة و
ات كرة
ومعسكر, مستوصفات
ŽĨ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ
ĂŶĚ
ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ďĂƐŬĞƚďĂůů
ĂŶĚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐ͖ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞ
مستوصفات
التح ري
خدمات
كرة السلة
ĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐĐůŝŶŝĐƐĂŶĚĐĂŵƉƐ͕ĚĂŶĐĞ
ŶĂƚƵƌĞŽĨƉĞƌƐŽŶĂůĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐďǇĂĐŽƐƚƵŵĞĚŵĂƐĐŽƚŽƌ
ومعسكرات واحداث
مستوصفاتيق الراقصات
ومستوصفات وومعسكرات فر
املدربني و
ومعسكرات كرة السلة
ĚĂŶĐĞƚĞĂŵĂƚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ĐůŝŶŝĐƐ͕
ƚĞĂŵ
ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ ĐĂŵƉƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ͖
الظهور
الرتفيه ذات
 لدمات, السلةو
كرة
ĐĂŵƉƐ͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌďĂƐŬĞƚďĂůůͲƌĞůĂƚĞĚĞǀĞŶƚƐ͕
الراقصات
طبيعةفريق
ومعسكرات
ومستوصفات
املدربني
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶĂů الشخصي للزي
ƐƉĞĐŝĂůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ĨĂŶĐůƵďƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐďǇĂĐŽƐƚƵŵĞĚŵĂƐĐŽƚŽƌĚĂŶĐĞƚĞĂŵ طبيعةكرة السلة
ومعارض
الراقصات, السلةيق
للحظ او فر
اجلالب
العابذات
خدمات يفالرتفيه
واحداث كرة
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶŽŶͲ
ĂƚďĂƐŬĞƚďĂůůŐĂŵĞƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ĐůŝŶŝĐƐ͕ĐĂŵƉƐ͕
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŵƵůƚŝŵĞĚŝĂŵĂƚĞƌŝĂůŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨ السلة االلرى
املعسكرات
املستوصفات
ويف
كرة فريق
العاب او
اجلالبويفللحظ
الشخصيويف للزي
الظهور
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ďĂƐŬĞƚďĂůůͲƌĞůĂƚĞĚ ĞǀĞŶƚƐ͕
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞƚĞůĞǀŝƐŝŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ǀŝĚĞŽ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ǀŝĚĞŽƐƚƌĞĂŵƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞǀŝĚĞŽ
 ويف,السلة
اخلاصة كرة
لالحداثومعارض
الرتفيه العاب
الراقصات يف
واحلفالت
 لدمات,
ƐƉĞĐŝĂů
ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĞƐ͖ ĨĂŶ ĐůƵď ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ لدمات اندية
ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĞůĞĐƚŝŽŶƐ͕ƌĂĚŝŽƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƌĂĚŝŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ĂŶĚ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞ  لدمات الرتفيه وبشكل لاص توفري مواقع االنرتنت, املشجعني
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ŵĂƚĞƌŝĂů
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية التلفزيونية و
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ǀŝĚĞŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ǀŝĚĞŽ التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت
ƐƚƌĞĂŵ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ
املرئية املستمرة و التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخاابت و الربامج
ƐĞůĞĐƚŝŽŶƐ͕ ƌĂĚŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ƌĂĚŝŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ĂŶĚ
ĂƵĚŝŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶĞǁƐ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ  توفري االلبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية،كرة السلة
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚƚƌŝǀŝĂŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů͖ŽŶͲůŝŶĞ
، االلعاب احلية الغري منزلة،واملوجزات يف جمال كرة السلة
ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŐĂŵĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŐĂŵĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕  العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو،لاصة
ĂĐƚŝŽŶ ƐŬŝůů ŐĂŵĞƐ͕ ĂƌĐĂĚĞ ŐĂŵĞƐ͕ ĂĚƵůƚƐΖ ĂŶĚ
التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت
ĐŚŝůĚƌĞŶΖƐ ƉĂƌƚǇ ŐĂŵĞƐ͕ ďŽĂƌĚ ŐĂŵĞƐ͕ ƉƵǌǌůĞƐ͕ ĂŶĚ
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ƚƌŝǀŝĂŐĂŵĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉƵďůŝƐŚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ŐƵŝĚĞƐ͕ ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕
ĐŽůŽƌŝŶŐ ďŽŽŬƐ͕ ĂŶĚ ŐĂŵĞ ƐĐŚĞĚƵůĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ ŽŶͲ
ůŝŶĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ăůů ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŽŶůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů

الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب

 نشر اجملالت، لاصة، لدمات النشر االلكرتوين،البسيطة
 وجداول االلعاب لاللرين مباشرة،والنشرات والكتب امللونة

 لدمة توفري قاعدة, ومجيعها يف جمال كرة السلة،عرب االنرتنت
 بياانت حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلة

In the name of: NBA Properties, Inc.
ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚ
ǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕
h͘^͘͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




. انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم

,

 ني يو و,  فيف ووف افنيو و546-  اوليمبي ووا رو و و: العنو و ا
 ال الي ت المتحدة االمريكية,20011

ني ي

W͘KŽǆ /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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 30212 : العالمة التجارية رقم

 75 : الصنف
يف


Date: 21/06/2017

 7102/16/70 :  التاريخ

Trade Mark No.: 31707

 30212 : العالمة التجارية رقم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂŝƌǇͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚŵŝůŬͲďĂƐĞĚ
In Class: 29

 املشروابت اساسها اللنب واملشروابت: من اجل
 75 : يف الصنف
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽĨĨĞĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚͬŽƌĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͖
او
/
و
كالتة
الشو
او
القهوة
على
حمتوية
Date:
 21/06/2017
ƐŚĂŬĞƐ
 7102/16
/70احلليب
: اساسهاالتاريخ
 املخفوق: اجل
,الفواكه
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŝƌǇͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚŵŝůŬͲďĂƐĞĚ
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت
عصري من
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽĨĨĞĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚͬŽƌĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͖
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
انريجي
مونسرت
او/كومباينالقهوة او الشوكالتة و
حمتوية على
احلليب
اساسها: أبسم
ƐŚĂŬĞƐ
corporation)
 كوربوريشن)املخفوق
,عصري الفواكه
(ديالوير
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware , كن ينوو
كومباين
مونسرت
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
, انريجيييوو
مننسووتر
1 : : أبسما
العن ون
corporation)
h͘^͘͘
)
كوربوريشن
ديالوير
 النال و ت المتحودة,22252 ك (ل فن ن
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
h͘^͘͘

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 







,  كن ينوو,  مننسووتر ييوو1 : االمريكالعنوونا
المتحودة
 النال و تŐĞŶƚƐ
,22252  ن:التبليغفن
كل
/'/W
Ͳ dDW
عنوان
االمريك و

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ








العالمة التجارية رقم  30219 :

يف الصنف  31 :

العدد العرشون 2017/11/7

التاريخ  7102/16/70 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
االصطناعية ,مشروابت اساسها القهوة ,مشروابت
اساسها الشاي ,مشروابت اساسها الشوكالته ,السكر

واألرز ,التابيوكا والساجو ,الدقيق واملستحضرات

املصنوعة من احلبوب ,اخلبز والفطائر واحللوايت,

احللوايت املثلجة ,عسل النحل والعسل االسود,

 30212
خلمرية التجارية
االعالمة
امللح ,اخلردل ,اخلل
رقم  :اخلبيز,
ومسحوق

75رقم
:
الصنف
يف
 ,13713الثلج 
التوابل) ,:البهارات
(
والصلصات
العالمة التجارية


Ϳ ; 31



Trade Mark No.: 31708



In Class: 30

261Date: 21/06/2017

; 03387
Ϳ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ͲĐŽĨĨĞĞͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ƚĞĂͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞ
ďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
ͲĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
͖ͿƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

Trade Mark No.: 31707
In Class: 29
Trade Mark No.: 31708
Date:
 7102
/70
التاريخ ::
In Class:
the21/06/2017
name
كومباين
/16انريجي
مونسرت
يفأبسم
In
30 of: Monster Energy Company (a Delaware
11
الصنف :
)corporation
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĂŝƌǇͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚŵŝůŬͲďĂƐĞĚ
اساسها اللنب واملشروابت
املشروابت
اجل :
(من
كوربوريشن)
ديالوير
Date: 21/06/2017
 1137
/10/13
التاريخ :
͖ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽĨĨĞĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚͬŽƌĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ
كالتةوة و/او
الشو
القهوةكناو
على
حمتوية
اساسها
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ
ينوو ,
ييوو ,
مننسووتر
احلليب1
اجلنا : :
العن و
ƐŚĂŬĞƐ

/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ
االصطناعيةŽĨ͗ ŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ ĂŶĚ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ,
والقه
والكاكاو
والشاي
القهوة
من
͘͘^͘h

املخفوق
,
الفواكه
عصري
المتحودة
القهوة,النال و ت
,22252
مشروابتفن ن
كل
مشروابت
اساسها
اساسها الشاي ,مشروابت ĐŽĨĨĞĞ͖ ĐŽĨĨĞĞͲďĂƐĞĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ƚĞĂͲďĂƐĞĚ
In
the
name
of:
Monster
Energy
Company
(a
Delaware
كومباين
كالته,انريجي
مونسرت
أبسم :
الشوو
االمريك
واألرز ,التابيوكا والساجو ,الدقيق ͖ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ƌŝĐĞ
السكر
اساسها
)corporation
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

اخلبز/'/W
Ͳ dDW
ات :
التبليغ
(عنوان
كوربوريشن)
ديالوير
والفطائر واحللوايتƚĂƉŝŽĐĂ ĂŶĚ ƐĂŐŽ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ŵĂĚĞ ,
ŐĞŶƚƐاحلبوب,
املصنوعة من
واملستحضر
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ
 W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚينوو ,
النحلكن
عسل ييوو ,
املثلجة,مننسووتر
احللوايتنا 1 :
العن و

͖ĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ
والعسل االسود ,اخلمرية
͘͘^͘h
 ك ل فن ن  ,22252النال و ت
المتحودةوالصلصات (التوابل)ƐƵŐĂƌ͕ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ ƐĂůƚ͖ ,
اخلل
,
ومسحوق اخلبيز ,امللح ,اخلردل

االمريك و
ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

البهارات ,الثلج 

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
 In the name of: Monster Energy
أبسم  :مونسرت انريجي كومباين (ديالوير كوربوريشن)
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

) Company (a Delaware corporation
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ
 العنووو ا  1 :م نسووووي ووو  ,ك ر نووو  ,ك ليف رنيووو ,97829

͘͘^͘ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕h
Ϳ ; 01
ال الي ت الموحدة االمي كية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ :




W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





; 03388
Ϳ
















العالمة التجارية رقم  30215 :
يف الصنف  37 :
التاريخ  7102/16/70 :




Ϳ ; 31
Trade Mark No.: 31709
In Class: 32
Date: 21/06/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ
من اجل  :املشروابت ذري الكحولية ,البرية 
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
أبسم  :مونسرت انريجي كومباين
)corporation
(ديالوير كوربوريشن)
العن ونا  1 :مننسووتر ييوو  ,كن ينوو ,
ك ل فن ن  ,22252النال و ت المتحودة

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ
͘͘^͘h



In
 Class: 32
 Date: 21/06/2017

 37 : يف الصنف
 7102/16/70 : التاريخ


262/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ

العرشون
العدد
  البرية, الكحولية2017/11/7
املشروابت ذري
: من اجل
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
 مونسرت انريجي كومباين: أبسم
; 09 Ϳ
corporation)
)(ديالوير كوربوريشن
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
h͘^͘͘

,  كن ينوو,  مننسووتر ييوو1 : العن ونا

 النال و ت المتحودة,22252 ك ل فن ن

In Class: 32
Date: 21/06/2017


37 : يف الصنف

7102 /16 /70 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ

ة
 البري, املشروابت ذري الكحولية: من اجل
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
 مونسرت انريجي كومباين: أبسم
corporation)
)( ديالوير كوربوريشن
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
,  كن ينوو,  مننسووتر ييوو1 :
العنوونا
h͘^͘͘
ال و ت المتحودة
 الن,22252
ك ل فن ن

االمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ






389





/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

االمريك و

:







; 09 Ϳ















Trade Mark No.: 31710
In Class: 29

 30201 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف



; 09 Ϳ

Trade Mark No.: 31710
In Class: 29
Date: 21/06/2017

Date: 21/06/2017







30201 : العالمة التجارية رقم

75 : يف الصنف


7102 /16 /70 : التاريخ

 7102/16/70 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŝƌǇͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚŵŝůŬͲďĂƐĞĚ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽĨĨĞĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚͬŽƌĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͖
ƐŚĂŬĞƐ

واملشروابت
اللنب
 او/كالتة و
او الشو

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŝƌǇͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚŵŝůŬͲďĂƐĞĚ

 املشروابت اساسها اللنب واملشروابت: من اجل
او/اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و

ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽĨĨĞĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚͬŽƌĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͖
ƐŚĂŬĞƐ

اساسها
املشروابت
:
اجل
من
اساسها احلليب حمتوية على القهوة


  املخفوق,عصري الفواكه

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
corporation)
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
h͘^͘͘

 املخفوق,عصري الفواكه

 مونسرت انريجي كومباين: أبسم
)(ديالوير كوربوريشن
,  كن ينوو,  مننسووتر ييوو1 : العن ونا

In Class: 32
Date: 21/06/2017

 النال و ت المتحودة,22252 ك ل فن ن


37 : يف الصنف

7102 /16 /70 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ

ة
 البري, املشروابت ذري الكحولية: من اجل
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
 مونسرت انريجي كومباين: أبسم
corporation)
)( ديالوير كوربوريشن
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
,  كن ينوو,  مننسووتر ييوو1 :
العنوونا
h͘^͘͘
ال و ت المتحودة
 الن,22252
ك ل فن ن


االمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 31710
;In61
Ϳ 29
Class:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

/'/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
عنوان
 30201
 : رقم: التبليغية
العالمة التجار
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 75 : يف الصنف

 7102/16/70 : التاريخ
االمريك و

:

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ






Date: 21/06/2017
390

; 09 Ϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂŝƌǇͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚŵŝůŬͲďĂƐĞĚ





ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽĨĨĞĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚͬŽƌĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͖
 ƐŚĂŬĞƐ





 املشروابت اساسها اللنب واملشروابت: من اجل

او/اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و


  املخفوق,عصري الفواكه



; 06 Ϳ

Trade Mark No.: 31710
In Class: 29

Trade Mark No.: 31711
Date: 21/06/2017





ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽĨĨĞĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚͬŽƌĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͖
ƐŚĂŬĞƐ

In Class: 30








30201 : العالمة التجارية رقم

75 : يف الصنف

 16766: العالمة التجارية رقم


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŝƌǇͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚŵŝůŬͲďĂƐĞĚ

واملشروابت
اللنب
 او/كالتة و
او الشو

Date: 21/06/2017

7102 /16 /70 : التاريخ

اساسها
املشروابت
:
اجل
من
اساسها احلليب حمتوية على القهوة


 13 : يف الصنف

 املخفوق,عصري الفواكه

 1367/31/16 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ ĂŶĚ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ,القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية
ĐŽĨĨĞĞ͖

ĐŽĨĨĞĞͲďĂƐĞĚ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖





ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖

ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ

ƚĞĂͲďĂƐĞĚ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖

ƌŝĐĞ͖

ƚĂƉŝŽĐĂ ĂŶĚ ƐĂŐŽ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ŵĂĚĞ
ĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖
ƐƵŐĂƌ͕ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ ƐĂůƚ͖
ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

:

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


,) اخلل والصلصات (التوابل, اخلردل, امللح,ومسحوق اخلبيز


  الثلج,البهارات

Date: 21/06/2017

 1367/31/و16
: التاريخ
االمريك

/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕
والكاكاوͲ والقهوة
القهوة والشاي
: عنواناجل
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: ĐŽĐŽĂ ĂŶĚ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ,االصطناعية/'/W
dDW ŐĞŶƚƐ
: التبليغ
2017/11/7
العرشون
العدد
263
 مشروابت,مشروابت اساسها القهوة
 ĐŽĨĨĞĞ͖ ĐŽĨĨĞĞͲďĂƐĞĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ƚĞĂͲďĂƐĞĚ  مشروابت, اساسها الشايW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ƌŝĐĞ͖  الدقيق, التابيوكا والساجو, السكر واألرز,اساسها الشوكالته

ƚĂƉŝŽĐĂ ĂŶĚ ƐĂŐŽ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ŵĂĚĞ , اخلبز والفطائر واحللوايت,واملستحضرات املصنوعة من احلبوب




ĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖

ƐƵŐĂƌ͕ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ ƐĂůƚ͖
ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ


 اخلمرية, عسل النحل والعسل االسود,احللوايت املثلجة

,) اخلل والصلصات (التوابل, اخلردل, امللح,ومسحوق اخلبيز
  الثلج,البهارات

In the name of: Monster Energy ; 02 Ϳ
Company (a Delaware corporation)
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕h͘^͘͘

) مونسرت انريجي كومباين (ديالوير كوربوريشن: أبسم
,97829  ك ليف رنيووو,  ك ر نووو,  م نسووووي ووو1 : العنووو ا

In Class: 32
Date: 21/06/2017


37 : يف الصنف

7102 /16 /70 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ

ة
 البري, املشروابت ذري الكحولية: من اجل
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
 مونسرت انريجي كومباين: أبسم
corporation)
)( ديالوير كوربوريشن
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
,  كن ينوو,  مننسووتر ييوو1 :
العنوونا
h͘^͘͘
ال و ت المتحودة
 الن,22252
ك ل فن ن

ال الي ت الموحدة االمي كية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ










 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

االمريك و

:



;



391
09 Ϳ

















Trade Mark No.: 31712

Trade Mark No.: 31710
In Class: 29



Date: 21/06/2017

 30207 : العالمة التجارية رقم


In Class: 32
Date: 21/06/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŝƌǇͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚŵŝůŬͲďĂƐĞĚ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽĨĨĞĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚͬŽƌĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͖
ƐŚĂŬĞƐ

واملشروابت
اللنب
 او/كالتة و
او الشو





30201 : العالمة التجارية رقم

75 : يف الصنف
7102 /16 /70 : التاريخ

اساسها
املشروابت
:
اجل
من
اساسها احلليب حمتوية على القهوة

 37 : يف الصنف
 7102/16/70 : التاريخ


 املخفوق,عصري الفواكه

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ
  البرية, املشروابت ذري الكحولية: من اجل
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
 مونسرت انريجي كومباين: أبسم
corporation)
)(ديالوير كوربوريشن
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
h͘^͘͘

; 81 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

392





 النال و ت المتحودة,22252 ك ل فن ن

االمريك و




,  كن ينوو,  مننسووتر ييوو1 : العن ونا

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



; 09 Ϳ









Trade Mark No.: 31713









 38783: العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31713



In Class : 30
Date: 21/06/2017

30203 : العالمة التجارية رقم



31 : يف الصنف
7102 /16 /70 : التاريخ

In Class: 30

والقهوة
والكاكاو
مشروابت
,القهوة

Date: 21/06/2017

واملستحضرات
الدقيق
,والساجو
كا
التابيو
,واألرز
,واحللوايت
والفطائر
اخلبز
,احلبوب
من
املصنوعة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞ Ğ͕ƚĞ Ă͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ ͖
ĐŽĨĨĞĞ ͲďĂƐĞ ĚďĞ ǀĞ ƌĂŐĞƐ͖ƚĞ ĂͲďĂƐĞ ĚďĞ ǀĞ ƌĂŐĞ Ɛ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞ Ͳ
ďĂƐĞ ĚďĞ ǀĞ ƌĂŐĞ Ɛ͖ƌŝĐĞ ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚ
ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞ ĨƌŽŵĐĞ ƌĞ ĂůƐ͖ďƌĞ ĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
ĐŽŶĨĞ ĐƚŝŽŶĞ ƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞ Ǉ͕ƚƌĞ ĂĐůĞ ͖ǇĞ ĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲ
ƉŽǁĚĞ ƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞ ŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞ Ɛ;ĐŽŶĚŝŵĞ ŶƚƐͿ͖
ƐƉŝĐĞ Ɛ͖ŝĐĞ 

السكر

,كالته
الشو

والشاي
اساسها

اساسها

 33 : يف الصنف

القهوة
مشروابت

مشروابت

:

,االسود
والعسل
النحل
عسل
اخلل
,اخلردل
,امللح
,اخلبيز


,املثلجة
احللوايت
ومسحوق
اخلمرية

ĐŽĨĨĞĞͲďĂƐĞĚ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖




:

ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ

ƚĞĂͲďĂƐĞĚ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖

ƌŝĐĞ͖



ƚĂƉŝŽĐĂ ĂŶĚ ƐĂŐŽ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ŵĂĚĞ



ĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖
ƐƵŐĂƌ͕ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ ƐĂůƚ͖

:

من اجل

 الثلج, البهارات,)والصلصات (التوابل
كومباين

جي
انري
مونسرت
:
أبسم
)( ديالوير كوربوريشن

 مشروابت, مشروابت اساسها الشاي,مشروابت اساسها القهوة

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
h͘^͘͘

ĐŽĨĨĞĞ͖

اساسها

 1387/30/18 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ ĂŶĚ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ,القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية
In the name of: Mons ter Energy Company (a Delaware
corporation)

اجل
من
,االصطناعية

,الشاي

, ينوو

كن

,

ييوو

مننسووتر

ال و ت المتحودة
الن

1

,22252

:

ن

ا
العنوون

ك ل فن

االمريك و

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ


 الدقيق, التابيوكا والساجو, السكر واألرز,اساسها الشوكالته


, اخلبز والفطائر واحللوايت,واملستحضرات املصنوعة من احلبوب


 اخلمرية, عسل النحل والعسل االسود,احللوايت املثلجة

Trade Mark No.: 31713

 38783: العالمة التجارية رقم

In Class: 30

 33 : يف الصنف

Date: 21/06/2017
264

 1387
/30/18
: التاريخ
2017/11/7
العرشون
العدد

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ ĂŶĚ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ,القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية
ĐŽĨĨĞĞ͖

ĐŽĨĨĞĞͲďĂƐĞĚ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖

ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ

ƚĞĂͲďĂƐĞĚ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖

ƌŝĐĞ͖

ƚĂƉŝŽĐĂ ĂŶĚ ƐĂŐŽ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ŵĂĚĞ
ĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖

:

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

; 05
ƐƵŐĂƌ͕ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖
ƐĂůƚ͖Ϳ ,) اخلل والصلصات (التوابل, اخلردل, امللح,ومسحوق اخلبيز

ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

  الثلج,البهارات

In the name of: Monster Energy ; 05 Ϳ
) مونسرت انريجي كومباين (ديالوير كوربوريشن: أبسم
Company (a Delaware corporation); 05 Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕
,97829  ك ليف رنيووو,  ك ر نووو,  م نسووووي ووو1 : العنووو ا
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕h͘^͘͘
ال الي ت الموحدة االمي كية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 '/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
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; 09 Ϳ



W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ /

















Trade Mark No.: 31714

No.:
31714
Trade
Mark
Class:
32 No.: 31714
 Trade MarkIn
In
Class:
32
Date:
21/06/2017
In Class: 32



 30201 : العالمة التجارية رقم

 :العالمة التجارية رقميف
 30201: رقم30201
التجارية
العالمة
37
: الصنف
37/70
: الصنف
 7102
: التاريخ
 /16
30203
 :العالمة التجارية رقميف




 37 : يف الصنف

Trade Mark No.: 31713
In Class : 30
Date: 21/06/2017

Date: 21/06/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ







31 : يف الصنف

: التاريخ
 7102
/16/707102
التاريخ
  البرية,الكحولية
املشروابت ذري
: :اجل
 من/16/70اجل
والشاي
القهوة
من

Date: 21/06/2017
 7102
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ

In
the name of:
Monster Energy Company
(a Delaware
  البرية,الكحولية
املشروابت
: اجل
 من/16/70 : التاريخ
ذري كومباين
انريجي
مونسرت
: أبسم
corporation)
the name of: Monster Energy Company
(a Delaware
ديالوير مونسرت
: أبسم
)كوربوريشن
(
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗InEŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ

 كومباين
انريجي البرية
,الكحولية
ذري
املشروابت
: من اجل
corporation)
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
)كوربوريشن
,  كن ينوو, مننسووتر ييوو
1 : ديالوير ونا
( العن
In the name h͘^͘͘
of: Monster Energy Company (a Delaware
العن وناكومباين
 مونسرت انريجي: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
المتحودة
مننسووترالنال
,222521 : فن ن
كل
, تكن ينوو, ييوو و
corporation)h͘^͘͘
 النال و ت المتحودة,22252 االمريكنو
( ديالوير كوربوريشن) ك ل فن
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : التبليغ
عنواناالمريك و
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
, ينوو
 كن, : ييوو
مننسووتر
/'/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
التبليغ
 عنوان1 : العن ونا
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

h͘^͘͘
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 النال و ت المتحودة,22252
ك ل فن ن

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞ Ğ͕ƚĞ Ă͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ ͖

ĐŽĨĨĞĞ ͲďĂƐĞ ĚďĞ ǀĞ ƌĂŐĞƐ͖ƚĞ ĂͲďĂƐĞ ĚďĞ ǀĞ ƌĂŐĞ Ɛ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞ Ͳ
ďĂƐĞ ĚďĞ ǀĞ ƌĂŐĞ Ɛ͖ƌŝĐĞ ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚ
ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞ ĨƌŽŵĐĞ ƌĞ ĂůƐ͖ďƌĞ ĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
ĐŽŶĨĞ ĐƚŝŽŶĞ ƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞ Ǉ͕ƚƌĞ ĂĐůĞ ͖ǇĞ ĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲ
ƉŽǁĚĞ ƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞ ŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞ Ɛ;ĐŽŶĚŝŵĞ ŶƚƐͿ͖
ƐƉŝĐĞ Ɛ͖ŝĐĞ 

والقهوة
والكاكاو
مشروابت
,القهوة
السكر

,كالته
الشو

:

اساسها

اساسها

مشروابت

مشروابت

اساسها

واملستحضرات
الدقيق
,والساجو
كا
التابيو
,واألرز
,واحللوايت
والفطائر
اخلبز
,احلبوب
من
املصنوعة
,االسود
والعسل
النحل
عسل
اخلل
,اخلردل
,امللح
,اخلبيز


In the name of: Mons ter Energy Company (a Delaware
corporation)
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
h͘^͘͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

,االصطناعية

,الشاي

,املثلجة
احللوايت
ومسحوق
اخلمرية

 الثلج, البهارات,)والصلصات (التوابل
كومباين

, ينوو

كن

,

ييوو

جي
انري
مونسرت
:
أبسم
)( ديالوير كوربوريشن

مننسووتر

ال و ت المتحودة
الن

1

,22252

:

ن

ا
العنوون

ك ل فن

االمريك و

:

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ



















ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


/'/W Ͳ







; 71 Ϳ
; 71 Ϳ
394




dDW ŐĞŶƚƐ

االمريك و

: عنوان التبليغ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ













 30209 : التجارية رقم
العالمة

Trade Mark No.: 31715
In Class: 5
Date: 21/06/2017

; 71 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂů
ƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ

 9 : يف الصنف

 7102 /16/70 : التاريخ

 أذيية,احلمية املعدة لالستعمال الطيب
 مواد: من اجل




In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

 األطفال
 الشركة العاملية للمواد: أبسم
.م.م.الغيائية ش

1 قووو الصوون د و ووا، المن: العن ونا

ا1115 :ب. ص,الن ووووووووودة

عووووووووو

In Class: 5


Date: 21/06/2017







 7102/16/70 : التاريخ



Trade Mark No.: 31714
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗In
ŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂů
265
Trade
Mark
Class:
32 No.: 31714
ƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ
In Class:
32
Date:
21/06/2017

أذيية

Date: 21/06/2017
EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ
In the name /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
of:
International
Foodstuffs Co. LLC 

 9 : يف الصنف

 30201 : العالمة التجارية رقم
,الطيب
املعدةريةلالستعمال
احلمية
العرشونمواد
: من اجل
2017/11/7
العدد
 30201 : رقم37
التجا
العالمة
: الصنف
يف
37/70
: الصنف
 األطفال
 7102/16
: يفالتاريخ

 7102
/16/70: :اجل
التاريخ
 البرية,الكحولية
املشروابت ذري
من
العاملية للمواد
 الشركة: أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ

In
the name of:
Monster Energy Company
(a Delaware
  البرية,الكحولية
املشروابت
من
ذري كومباين
انريجي
مونسرت: اجل
: أبسم
corporation)
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
انريجي كومباين
ديالوير مونسرت
:  (أبسم.م.م.الغيائية ش
)كوربوريشن
corporation)
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
)
كوربوريشن
,  كن ينوو, مننسووتر ييوو
1 : ديالوير ونا
( العن
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘ 1 قووو الصوون د و ووا، المن: العن ونا
h͘^͘͘
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
المتحودة
مننسووترالنال
,222521 : فن ن
كل
, تكن ينوو, ييوو و
العن ونا
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
:ب.ص
عووووووووو الن و
h͘^͘͘
االمريكنو
ات المتحودة1115
 النال و,22252
 فن,وووووووودة ل
ك
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





















;

395
12
; 71 ͿͿ
; 71 Ϳ

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
االمريك و
المتحدة: التبليغو
عنوانالعر
الش وا االم ات
/'/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
/'/W
Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
 : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ











; 70 Ϳ




Trade Mark No.: 31716








 62723: رقم
العالمة التجارية



In Class: 29

 12 : يف الصنف

Date: 21/06/2017

 1627/63/12 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ , املارغارين, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
ďƵƚƚĞƌ͕ ƐŽƵƉ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŵŝůŬ ĂŶĚ ĚĂŝƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕
ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚ

 احلليب, احلليب ومنتجات االلبان, منتجات الشوربة,الزبدة

, الطيور الداجنة, األمساك, اللحوم, احلليب املخفوق, املنكه


ŐĂŵĞ͕ ŵĞĂƚ ĞǆƚƌĂĐƚƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ ĚƌŝĞĚ ĂŶĚ ĐŽŽŬĞĚ  الفواكه واخلضروات،  مستخرجات اللحوم،  حلوم الصيد
Trade Mark No.: 31716
 30206 : العالمة التجارية رقم
ĨƌƵŝƚƐ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ ƚŽƉƉŝŶŐƐ ŽĨ Ăůů ŬŝŶĚƐ ĂŶĚ  الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا، احملفوظة واجملففة واملطهية
In
Class: 29
 75 : يف الصنف
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐ  جللي واملربيات. القشدة املخفوقة,غري االلبان
فيها الطبقية من
Date:
 7102/16/70 : التاريخ
ĐƌĞĂŵ͕21/06/2017
ũĞůůŝĞƐ͕ ũĂŵƐ͕ ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ ĞŐŐƐ͕ ƉŽƚĂƚŽ ĂŶĚ
 البيض االطعمة اخلفيفة من البطاطا وغري، وصلصات الفواكه
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĞĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
ŶŽŶ ƉŽƚĂƚŽ ďĂƐĞĚ
ƐŶĂĐŬ ĨŽŽĚ ŝƚĞŵƐ͕ ƉŽƚĂƚŽ ĐƌŝƐƉƐ
 كافة االنواع احملفوظة, مقرمشات وشبس البطاطا,البطاطا
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
ĂŶĚ ƉŽƚĂƚŽ ĐŚŝƉƐ͕ Ăůů ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ĂŶĚ ĚƌŝĞĚ
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارذارين
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
 البازيالء والقطاين (ليس لغاايت, البقول,واجملففة من العدس
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ůĞŶƚŝůƐ͕ ďĞĂŶƐ͕ ƉĞĂƐ ĂŶĚ ƉƵůƐĞƐ ;ŶŽƚ ĨŽƌ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه,االلبان
  الفول السوداين احملفوظ, الفطر,)الزراعة
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
ƉƵƌƉŽƐĞͿ͕ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉĞĂŶƵƚƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
 مستخرجات،  حلوم الصيد, الطيور الداجنة,األمساك
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
In the name of: International
.م.م. الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم
Foodstuffs Co. LLC
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ :ب. ص,  شارع الوحدة1  المنطقة الصناعية رقم: العنوان
^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
 االمارات العربية المتحة، الشارقة،5114
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ









W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


2017/11/7
العدد العرشون


Ϳ ; 11
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العالمة التجارية رقم  62727:

Trade Mark No.: 31717
In Class: 30

يف الصنف  66 :

Date: 21/06/2017

التاريخ  1627/63/12 :

من اجل  :الشوكوالته ,احللوايت ،السكاكر ،البسكويت (بكافة

انواعه) ،الكعك ،الباستا ،املعكرونة ،املعكرونة العصائبية،
املعكرونة العصائبية الفورية ،السباغييت ،الشعريية ،اخلمرية،

مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى للمخابز ،توابل السلطة،

املايونيز ،اخلل ،الكاتش اب والصلصات (التوابل) ،منتجات
العجني اجلاهز للطبخ ،العجني املثلج ،الربثس املثلج ،البوظة،
احللوايت املثلجة غري املصنوعة من االلبان ،احللوايت املثلجة

املصنوعة من الفواكه ،احللوايت املثلجة ،القهوة  ،الشاي،
الكاكاو ،السكر  ،األرز ،التابيوكا ،الساجو ،وما يقوم مقام

القهوة ،اخلبز ،دبس السكر ،امللح ،اخلردل ،الطحني املصنوع

من احلبوب ,التوابل ,القطاين ,مشروابت االطعمة (املعتمدة على
احلبوب واالعشاب) ,الصلصات ,الشاي العشيب ,العسل 

͕ŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

͕ĂŶĚŝĞƐ͕ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ
͕EŽŽĚůĞƐ͕ /ŶƐƚĂŶƚ EŽŽĚůĞƐ͕ ^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕ sĞƌŵŝĐĞůůŝ
zĞĂƐƚ͕ ĂŬŝŶŐ WŽǁĚĞƌ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĂŬĞƌǇ
͕/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕sŝŶĞŐĂƌ
<ĞƚĐŚ hƉ ĂŶĚ ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ ƌĞĂĚǇ ƚŽ ĐŽŽŬ
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞ
ĐƌĞĂŵƐ͕ ŶŽŶͲĚĂŝƌǇ ĨƌŽǌĞŶ ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ĨƌŽǌĞŶ ĨƌƵŝƚ
͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ŝĐĞ ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ ĐŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ͕ ƐƵŐĂƌ
͕ƌŝĐĞ͕ ƚĂƉŝŽĐĂ͕ ƐĂŐŽ͕ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽĨĨĞĞ͕ ďƌĞĂĚ͕ ƉĂƐƚƌǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ ƐĂůƚ͕ ŵƵƐƚĂƌĚ͕ ĨůŽƵƌ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ĐĞƌĞĂůƐ
ƐƉŝĐĞƐ͘ WƵůƐĞƐ͕ &ŽŽĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ;'ƌĂŝŶͲďĂƐĞĚ ĂŶĚ
,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ

In the name of: International
أبسم  :الشركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م.
Foodstuffs Co. LLC
العنوان  :المنطقة الصناعية رقم  1شارع الوحدة  ,ص.بĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ :
^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
 ،5114الشارقة ،االمارات العربية المتحة
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ W͘KŽǆ /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ :
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 31718

 62723: العالمة التجارية رقم

In Class: 31

 62 : يف الصنف











Date: 21/06/2017

 1627/63/12 : التاريخ




Trade Mark No.: 31714
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗
 ŶŝŵĂů &ĞĞĚƐ ĂŶĚ WĞƚ &ŽŽĚƐ͕
Trade
Mark
In
Class:
32 No.: 31714
In
Class:
32
Date:
21/06/2017
&ŽŽĚƐƚƵĨĨ ĨŽƌ ĂŶŝŵĂůƐ͕
ŵĂůƚ͕ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕

مأكوالت

البساتني

 30201 : العالمة التجارية رقم
,وللحيواانت االليفة
للحيواانت
 طعمة: من اجل
 30201 : رقم37
التجارية
العالمة
: الصنف
يف
الزر اعية ومنتجات
, الشعرييف,للحيواانت
/16
37/70
: الصنف
7102احلاصالت
: التاريخ

Date: 21/06/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ
 7102
/70: :اجل
,الكحولية
املشروابت ذري
من
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ŐƌĂŝŶƐ ŶŽƚ البرية احليواانت احلية
,اخرى
فئات
يف/16صنفة
التاريخامل
غري
والغاابت واحلبوب
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
EŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ďĞĞƌ

In
the name of:
Monster Energy Company
(a Delaware
  البرية,الكحولية
املشروابت
من
ذري كومباين
انريجي
مونسرت: اجل
: أبسم
ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
ĂŶŝŵĂůƐ͕
ĨƌĞƐŚCompany
ĨƌƵŝƚƐ والزهور
corporation)
 النبااتت، البذور
، )كوربوريشن
الطازجة
 الفواكه،
In ĐůĂƐƐĞƐ͕
the nameůŝǀĞ
of: Monster
Energy
(a Delaware
انريجي كومباين
ديالوير مونسرت
: واخلضروات
(أبسم
corporation)
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
)كوربوريشن
,  كن ينوو, مننسووتر ييوو
1 : ديالوير ونا
( العن
ĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
 الطبيعية
h͘^͘͘
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
المتحودة
مننسووترالنال
,222521 : فن ن
كل
, تكن ينوو, ييوو و
العن ونا
In the name h͘^͘͘
of: International
.م.تم.الغذائيةالنالشو
المتحودة
,22252 للموادو
االمريكن
 الشركة العاملية ك ل فن: أبسم

Foodstuffs Co.ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
LLC
:
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : التبليغ
عنواناالمريك و
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ
: عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
:ب. ص,/'/W
عͲالوحدةdDW
شار
1ŐĞŶƚƐ
الصناعية رقم
 المنطقة: العنوان
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
،5114
 االمارات العربية المتحة،الشارقة


ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
 


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
 '/WͲdDWŐĞŶƚƐ
: عنوان التبليغ

; 12 Ϳ








W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 31720
In Class: 43
Date: 21/06/2017

 62716: العالمة التجارية رقم







 26 : يف الصنف

 1627/63/12 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ,) خدمات لتوفري الطعام والشراب (غري الكحولية: من اجل

ĚƌŝŶŬ ;ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐͿ͖ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐ͕
ŚŽƚĞůƐ͕ DŽƚĞůƐ͕ ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ ĂŶƚĞĞŶƐ͕
ĂĨĞƐ͕ŽĂƌĚŝŶŐ,ŽƵƐĞƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;ƐĞůĨƐĞƌǀŝĐĞƐͿ͕
ƐĞůĨƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

, الكافيتريايت, موتيالت, الفنادق,أماكن اإلقامة املؤقتة

 مطاعم (خدمات, 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
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ :ب. ص,  شارع الوحدة1  المنطقة الصناعية رقم: العنوان
^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
 االمارات العربية المتحة، الشارقة،5114
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
W͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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 30270 : العالمة التجارية رقم

 33 : يف الصنف



Trade Mark No.: 31721

In Class: 33

; 76 Ϳ

Date: 21/06/2017

 7102/16/70 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐĞǆĐĞƉƚďĞĞƌƐ
 املشروابت الكحولية ما عدا البرية
: من اجل



In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
 مونسرت انريجي كومباين: أبسم
Trade Mark No.: 31721
 30270 : العالمة التجارية رقم
corporation)
)(ديالوير كوربوريشن


In Class: 33

 33 : يف الصنف

Date: 21/06/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕

h͘^͘͘ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐĞǆĐĞƉƚďĞĞƌƐ

7102
/16مننسووتر
/70 : التاريخ
, كن ينوو
, ييوو
1 : العن ونا
 املشروابت الكحولية ما عدا البرية: من اجل
 النال و ت المتحودة,22252 ك ل فن ن
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
 مونسرت انريجي كومباين: أبسم
االمريك و
corporation)
)(ديالوير كوربوريشن



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/'/W
dDW
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
, Ͳكن ينوو, ييوو
مننسووترŐĞŶƚƐ
1 :  العن ونا: عنوان التبليغ
h͘^͘͘
ال و ت المتحودةW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 الن,22252 ك ل فن ن








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

400

; 76 Ϳ



Trade Mark No.: 31722



االمريك و









/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 30277 : العالمة التجارية رقم

In Class: 33
Date: 21/06/2017

 33 : يف الصنف
 7102/16/70 : التاريخ



Trade Mark No.: 31722



In Class: 33
Date: 21/06/2017





30277 : العالمة التجارية رقم


33 : يف الصنف
7102 /16 /70 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐĞǆĐĞƉƚďĞĞƌƐ

 املشروابت الكحولية ما عدا البرية: من اجل
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
جي كومباين
مونسرت انري
:
أبسم
corporation)
)( ديالوير كوربوريشن

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐĞǆĐĞƉƚďĞĞƌƐ
  املشروابت الكحولية ما عدا البرية: من اجل
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware
 مونسرت انريجي كومباين: أبسم
corporation)
)(ديالوير كوربوريشن

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
h͘^͘͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

, ينوو

كن

,

مننسووتر ييوو

1

ال و ت المتحودة
 الن,22252

:

ا
العنوون

ك ل فن ن

االمريك و

:

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ








ĚĚƌĞƐƐ͗ϭDŽŶƐƚĞƌtĂǇ͕ŽƌŽŶĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϴϳϵ͕
; 72 Ϳ
h͘^͘͘



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




; 72 Ϳ
401



,  كن ينوو,  مننسووتر ييوو1 : العن ونا


 النال و ت المتحودة,22252  ك ل فن ن

االمريك و

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ












Trade Mark No.: 31724

Trade Mark No.: 31724
In Class: 3

In Class: 3

; 72 Ϳ

Date: 22/06/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

Date: 22/06/2017

ƐƵďƐƚĂŶĐĞĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐĂŶĚ
ĂďƌĂƐŝǀĞ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ďĂďǇǁŝƉĞƐ͖ƉƌĞ Ͳ
ŵŽŝƐƚĞŶĞĚĐŽƐŵĞƚŝĐǁŝƉĞƐ











 42273: العالمة التجارية رقم

 30271 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف

 4 : يف الصنف

 7102 /16 /77 : التاريخ

 مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى: من اجل
 مستحضرات تنظيف،كي املالبس
تستعمل يف ذسل و

 7622/60/77 : التاريخ

، عطور وزيوت عطرية، صابون،كشط
وصقل وجلي و
:
 منظفات، ذسول ( لوشن) للشعر،مستحضرات جتميل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ من اجل مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل

مبللة
مناديل
لألطفال؛
مبللة
مناديل
أسنان؛
ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͖ ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕
 مستحضرات تنظيف وصقل وجلي،املالبس
مبستحضراتكي
يف غسل و
 التجميل
ƐĐŽƵƌŝŶŐ ĂŶĚ ĂďƌĂƐŝǀĞ͕ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ƐŽĂƉƐ͕
In the name of: Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret
 التون قااي انسات: أبسم
يت وزيوت
عطور
، صابون،وكشط
Anonim
ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕Sirketi
ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ ŚĂŝƌ ůŽƚŝŽŶƐ͖ ، مستحضرات جتميل،انونيم عطرية
انكليات جيدا تيكار
سري
ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ ďĂďǇ ǁŝƉĞƐ͖ ƉƌĞͲŵŽŝƐƚĞŶĞĚ ĐŽƐŵĞƚŝĐ  منظفات أسنان؛ مناديل مبللة لألطفال؛،كييت(لوشن) للشعر
غسول



Trade Mark No.: 31724

 42273: العالمة التجارية رقم

In Class: 3

 4 :العرشون
العدديف الصنف
2017/11/7

269

Date: 22/06/2017

 7622/60/77 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ  مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل: من اجل

ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͖ ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕
ƐĐŽƵƌŝŶŐ ĂŶĚ ĂďƌĂƐŝǀĞ͕ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ƐŽĂƉƐ͕
ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ ŚĂŝƌ ůŽƚŝŽŶƐ͖
ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ ďĂďǇ ǁŝƉĞƐ͖ ƉƌĞͲŵŽŝƐƚĞŶĞĚ ĐŽƐŵĞƚŝĐ
ǁŝƉĞƐ

 مستحضرات تنظيف وصقل وجلي،يف غسل وكي املالبس

، مستحضرات جتميل، عطور وزيوت عطرية، صابون،وكشط

 منظفات أسنان؛ مناديل مبللة لألطفال؛،غسول (لوشن) للشعر
 مناديل مبللة مبستحضرات التجميل

In the name of: Altunkaya Insaat
 التون قااي انسات انكليات جيدا تيكاريت انونيم سريكييت: أبسم

Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌŝŵƵŚƚĂƌƉĂƐĂƵůǀĂƌŝ<ĂůǇŽŶ  غازي مختار باشا بولواري مركز ملزق لزال ون: العنوان
/ƐDĞƌŬĞǌŝ<͗ϰEŽ͗ϭϰ'ĂǌŝĂŶƚĞƉ͕dƵƌŬĞǇ
 غازي منتاب – ترك ا44  رلم4 :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




; 78 Ϳ

287. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ


402













Trade Mark No.: 31724
In Class: 3

 30271 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف

Trade Mark No.: 31725

 42273: العالمة التجارية رقم

Date: 22/06/2017

In Class: 5

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐĂŶĚ
ĂďƌĂƐŝǀĞ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ďĂďǇǁŝƉĞƐ͖ƉƌĞ Ͳ
ŵŽŝƐƚĞŶĞĚĐŽƐŵĞƚŝĐǁŝƉĞƐ

Date: 21/06/2017





 7102 /16 /77 : التاريخ

 3 : يف الصنف

 مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى: من اجل
 مستحضرات تنظيف،كي املالبس
تستعمل يف ذسل و

 7622/60/72 : التاريخ

، عطور وزيوت عطرية، صابون،كشط
وصقل وجلي و
 منظفات، ذسول ( لوشن) للشعر،مستحضرات جتميل
مبللة

مناديل

لألطفال؛

مبللة

مناديل

أسنان؛

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ĂŶĚ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ  مستحضرات صحية،التجميلات صيدالنية وبيطرية
مبستحضراتمستحضر
: من اجل
In the name of: Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret
 التون قااي انسات: أبسم

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ƐĂŶŝƚĂƌǇ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů
انكليات جيدا تيكاريت انونيم
محية معدة لإلستعمال الطيب أو
 مواد وأغذية،كييت طبية
لغاايت
سري
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌŝŵƵŚƚĂƌƉĂƐĂƵůǀĂƌŝ<ĂůǇŽŶ/ƐDĞƌŬĞǌŝ
ب عو ينلونا ا
ا مختو
 غ ي:
العننا
<͗ϰEŽ͗ϭϰ'ĂǌŝĂŶƚĞƉ͕dƵƌŬĞǇ
11  ووا،األطفال
1 : للرضع وط
وو ل ن
يووز دموو
أغذية
مر و
البيطري
ŵĞĚŝĐĂůŽƌǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ĚŝĞƚĂƌǇ مكمالت للحمية الغذائية
ا دنت ب – تري
غ ي
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
097 . بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ
ĨŽƌ ŚƵŵĂŶƐ ĂŶĚ ĂŶŝŵĂůƐ͖ ƉůĂƐƚĞƌƐ͕  مواد حشو األسنان،ضماد
لإلنسان واحليوان؛ لصقات ومواد

ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕
 مستحضرات إلابدة احلشرات، مطهرات،ومشع طب األسنان
 ĚĞŶƚĂů
ǁĂǆ͖ ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ

أعشاب؛
ومبيدات
ايت
ر
فط
مبيدات
،الضارة
واحليواانت
ĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐ ǀĞƌŵŝŶ͖ ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ͖; ďĂďŝĞƐΖ
79 Ϳ
ĚŝĂƉĞƌƐ͖ĂĚƵůƚĚŝĂƉĞƌƐ͖ĨĞŵŝŶŝŶĞŚǇŐŝĞŶĞƉĂĚƐ
 حفاضات أطفال؛ حفاضات الكبار؛ فوط صحة لإلانث
Anonim Sirketi





In the name of: Altunkaya Insaat
 التون قااي انسات انكليات جيدا تيكاريت انونيم سريكييت: أبسم
Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌŝŵƵŚƚĂƌƉĂƐĂƵůǀĂƌŝ<ĂůǇŽŶ  غازي مختار باشا بولواري مركز ملزق لزال ون: العنوان
/ƐDĞƌŬĞǌŝ<͗ϰEŽ͗ϭϰ'ĂǌŝĂŶƚĞƉ͕dƵƌŬĞǇ
 غازي منتاب – ترك ا44  رلم4 :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




287. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ



; 72 Ϳ
270

2017/11/7 العدد العرشون

403













Trade Mark No.: 31726

 42270: العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31724
In Class: 3

 30271 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف

In Class: 16

 20 : يف الصنف

Date: 22/06/2017

 7102 /16 /77 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

Date: 22/06/2017

ƐƵďƐƚĂŶĐĞĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐĂŶĚ
ĂďƌĂƐŝǀĞ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ďĂďǇǁŝƉĞƐ͖ƉƌĞ Ͳ
ŵŽŝƐƚĞŶĞĚĐŽƐŵĞƚŝĐǁŝƉĞƐ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

WĂƉĞƌ͕ ĐĂƌĚďŽĂƌĚ ĂŶĚ ŐŽŽĚƐ

 مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى: من اجل
 مستحضرات تنظيف،كي املالبس
تستعمل يف ذسل و

 7622/60/77 : التاريخ

، عطور وزيوت عطرية، صابون،كشط
وصقل وجلي و
 منظفات، ذسول ( لوشن) للشعر،مستحضرات جتميل
:

من اجل الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه
مبللة

مناديل

لألطفال؛

مبللة

مناديل

أسنان؛

ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
 التجميل
فئات أخرى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد
مبستحضراتواردة يف
املواد وغري
In
the name
of:ŵĂƚƚĞƌ͖
Altunkaya
Insaat ŵĂƚĞƌŝĂů͖
Nakliyat Gida Ticaret
ĐůĂƐƐĞƐ͖
ƉƌŝŶƚĞĚ
ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐ
 التون قااي انسات: أبسم
Anonim Sirketi
افية ؛
الفوتوغرر
انكلياتالصور
الكتب؛
انونيم
يت
جيدا تيكا
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ ĨŽƌ ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة
كييت
سري
Žƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĂƌƚŝƐƚƐΖ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ ƉĂŝŶƚƐ الفنانني ؛ فراشي الدهان
لغاايتمختومنزليةب ؛عوومواد
يف
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌŝŵƵŚƚĂƌƉĂƐĂƵůǀĂƌŝ<ĂůǇŽŶ/ƐDĞƌŬĞǌŝ
ينلونا ا
ا
أوغ ي: القرطاسية
العننا
<͗ϰEŽ͗ϭϰ'ĂǌŝĂŶƚĞƉ͕dƵƌŬĞǇ
11 ووا
1 : ط
وو ل ن
مريووز دموو
ďƌƵƐŚĞƐ͖ ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽĨĨŝĐĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ ;ĞǆĐĞƉƚ
اآلالتتريالكاتبة واللوازم املكتبية (عدا األاثث)؛
ا؛
التلوين
أو
– دنت ب
غ ي
ĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ
ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
097 . بيت ساحور ص: عنوان التبليغ


;ĞǆĐĞƉƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ ƉůĂƐƚŝĐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ مواد التوجيه والتدريس (عدا األجهزة) ؛ مواد التغليف

 ;ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ĐůĂƐƐĞƐͿ͖ ƉƌŝŶƚĞƌƐΖ ƚǇƉĞ͖

البالستيكية (غري الواردة يف فئات أخرى)؛ حروف الطباعة ؛
 ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ͖ƚŝƐƐƵĞƐŽĨƉĂƉĞƌ


; 79 Ϳ

 الكليشيهات (الرامسات)؛ مناديل من الورق

In the name of: Altunkaya Insaat
 التون قااي انسات انكليات جيدا تيكاريت انونيم سريكييت: أبسم
Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌŝŵƵŚƚĂƌƉĂƐĂƵůǀĂƌŝ<ĂůǇŽŶ  غازي مختار باشا بولواري مركز ملزق لزال ون: العنوان
/ƐDĞƌŬĞǌŝ<͗ϰEŽ͗ϭϰ'ĂǌŝĂŶƚĞƉ͕dƵƌŬĞǇ
 غازي منتاب – ترك ا44  رلم4 :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


287. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ


; 46 Ϳ

404













Trade Mark No.: 31727
In Class: 14

 42272: العالمة التجارية رقم


 23 : يف الصنف

Date: 22/06/2017
 7622/60/77 : التاريخ
Trade
MarkŽĨ͗
No.:
31727ǁƌŝƐƚǁĂƚĐŚĞƐ͖ ǁĂƚĐŚ اليد؛ علب الساعات (اجزاء من
 30272
: التجارية رقم
العالمة
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
 ǁĂƚĐŚĞƐ͖
الساعات؛ ساعات
: اجل
من
In
Class:
14
01 ؛:)الساعات
يف الصنف
ĐĂƐĞƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ǁĂƚĐŚĞƐ͖ ǁĂƚĐŚ ďĂŶĚƐ͖ ũĞǁĞůůĞƌǇ سوار الساعات؛ صناديق اجملوهرات؛ ساعات حائط

Date:
22/06/2017
ďŽǆĞƐ͖ĐůŽĐŬƐĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ŵŽǀĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
 7102
/77وساعات
: التاريخ
الكهرابئية؛ آالت لساعات احلائط
 واليد/16
اجليب
ĐůŽĐŬƐ ĂŶĚ ǁĂƚĐŚĞƐ͖
ũĞǁĞůůĞƌǇ͖ ĂůůŽǇƐ ŽĨ ƉƌĞĐŝŽƵƐ معادن نفيسة؛
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁƌŝƐƚǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁĂƚĐŚĐĂƐĞƐ
سبائك من
ساعاترات؛
واليد؛ اجملوه
 اجليب: عات
الساعات
اليد؛ علب
الساعات؛
منوسااجل
ƉĂƌƚƐŽĨǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁĂƚĐŚďĂŶĚƐ͖ũĞǁĞůůĞƌǇďŽǆĞƐ͖ĐůŽĐŬƐ
ŵĞƚĂů͖ƉĂƐƚĞũĞǁĞůůĞƌǇ͘
 اجزاءراتمنمقلّدة
( جموه
ĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ŵŽǀĞŵĞŶƚƐĨŽƌĐůŽĐŬƐĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐ͖ الساعات)؛ سوار الساعات؛ صناديق
ũĞǁĞůůĞƌǇ͖ĂůůŽǇƐŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂů͖ƉĂƐƚĞũĞǁĞůůĞƌǇ͘

In the name of: Li Xumiao
: أبسم
اكسومياو حائط وساعات اجليب واليد
اجملوهرات؛يل ساعات
ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲͲϳ͕>ĂŶĞϲ͕ŚŽŶŐƐĂŶ
اجليبرونجدونج
،هونجسان رود
،6 لساعاتآلين
،7-6 نلبر
: ابئية؛وان
الكهرالعن
احلائط زوساعات
آالت
ZŽĂĚ͕ZŽŶŐĚŽŶŐ&ĞŶŐůŝŶsŝůůĂŐĞ͕
،  زززانج ززز ت، رونجتيززز نج دجسزززترسيت،ف نجلززز ن فززز لج

ĐĂƐĞƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ǁĂƚĐŚĞƐ͖ ǁĂƚĐŚ ďĂŶĚƐ͖ ũĞǁĞůůĞƌǇ
ďŽǆĞƐ͖ĐůŽĐŬƐĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ŵŽǀĞŵĞŶƚƐĨŽƌ

الساعات)؛ سوار الساعات؛ صناديق اجملوهرات؛ ساعات حائط
وساعات اجليب واليد الكهرابئية؛ آالت لساعات احلائط

2017/11/7
271
ĐůŽĐŬƐ ĂŶĚ ǁĂƚĐŚĞƐ͖ ũĞǁĞůůĞƌǇ͖ ĂůůŽǇƐ ŽĨ ƉƌĞĐŝŽƵƐ واليد؛ اجملوهرات؛ سبائك من معادن نفيسة؛
العرشوناجليب
العددوساعات
ŵĞƚĂů͖ƉĂƐƚĞũĞǁĞůůĞƌǇ͘

 جموهرات مقلّدة

In the name of: Li Xumiao

 يل اكسومياو: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϲͲϳ͕>ĂŶĞϲ͕ŚŽŶŐƐĂŶ
ZŽĂĚ͕ZŽŶŐĚŽŶŐ&ĞŶŐůŝŶsŝůůĂŐĞ͕
ZŽŶŐĐŚĞŶŐŝƐƚƌŝĐƚ͕:ŝĞǇĂŶŐŝƚǇ͕
'ƵĂŶŐĚŽŶŐ͕ŚŝŶĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 رونجدونج، زهونجسان رود،6  آلين،7-6  نلبر: العنوان
، زززانج ززز ت

، رونجتيززز نج دجسزززترسيت،ف نجلززز ن فززز لج
 الص ن،وانجدونج

287. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
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 Trade Mark No.: 31729





 30275 : العالمة التجارية رقم
 06 : يف الصنف

In Class: 16

Date: 22/06/2017

 7102/16/77 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞǆĐĞƉƚ
ĂƉƉĂƌĂƌĂƚƵƐ͕ŽŽŬƐ
 31729
Trade Mark No.:
In the name of: Karim Hani Mohammed Nazzal
In Class: 16
ĚĚƌĞƐƐ͗ďƵ&ĂůĂŚZĂŵĂůůĂŚWůĞƐƚŝŶĞ
Date: 22/06/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ďƵ&ĂůĂŚZĂŵĂůůĂŚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞǆĐĞƉƚ
 WůĞƐƚŝŶĞ
ĂƉƉĂƌĂƌĂƚƵƐ͕ŽŽŬƐ
 31729
Trade
Mark No.:
Inthe name of: Karim Hani Mohammed Nazzal
In
Class: 16

ĚĚƌĞƐƐ͗ďƵ&ĂůĂŚZĂŵĂůůĂŚWůĞƐƚŝŶĞ
Date: 22/06/2017
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ďƵ&ĂůĂŚZĂŵĂůůĂŚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞǆĐĞƉƚ
 WůĞƐƚŝŶĞ
ĂƉƉĂƌĂƌĂƚƵƐ͕ŽŽŬƐ

Inthe name of: Karim Hani Mohammed
; 37 Ϳ Nazzal

; 23 406
Ϳ


ĚĚƌĞƐƐ͗ďƵ&ĂůĂŚZĂŵĂůůĂŚWůĞƐƚŝŶĞ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ďƵ&ĂůĂŚZĂŵĂůůĂŚ
 WůĞƐƚŝŶĞ

; 37 Ϳ



  مواد تدريس عدا األجهزه،  كتب: من اجل
 30275 : العالمة التجارية رقم
 كارم هاين دمحم نزال: أبسم
 06 : يف الصنف
 ر،فلس

ا

ين فح، : العننا

 7102/16/77 : التاريخ
 أبو فالح رام هللا فلسطني: عنوان التبليغ
  مواد تدريس عدا األجهزه،  كتب: من اجل
 30275 : العالمة التجارية رقم
 كارم هاين دمحم نزال: أبسم
 06 : يف الصنف
 ر،فلس
ين فح ا، :  العننا
 7102/16/77 : التاريخ
 أبو فالح رام هللا فلسطني: التبليغ
عنوان
  مواد تدريس عدا األجهزه،  كتب: من اجل

 كارم هاين دمحم نزال: أبسم
 ر،فلس
ين فح ا، :  العننا


 أبو فالح رام هللا فلسطني: التبليغ
عنوان











; 37 Ϳ





Trade Mark No.: 31731








 23723: العالمة التجارية رقم

In
Class:
30 No.: 31731
: الصنف
يف
Trade
Mark
 30230 : رقم23
التجارية
العالمة
Date:
22/06/2017
 3337/30
: التاريخ
In Class:
30
31/33
: الصنف
يف
/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗

ŽĨĨĞĞ͕
ƚĞĂ͕
ĐŽĐŽĂ͕
ƐƵŐĂƌ͕
ƌŝĐĞ͕
كا
والتابيو
واألرز
والكاكاو
والسكر
والشاي
النب
:
اجل
من
Date: 22/06/2017
 7102/16/77 : التاريخ





واملستحضرات
،والشاي النب
 وماالنبيقوم مقام: ،والساجور
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
الدقيق واألرز
والكاكاو-املتة
والسكر
من اجل
ƚĂƉŝŽĐĂ͕
ƐĂŐŽ͕ ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽĨĨĞĞ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
–والكعك والفطائر واحللوايت
احلبوب– اخلبز
Trade Mark No.: 31731
 30230
: منرية رقم
املصنوعةالتجا
العالمة
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
–ومسحوق اخلبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية
اخلمرية
In Class: 30
31 : الصنف
يف

ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐͲ



العالمة التجارية رقم  23723:

In Class: 30

يف الصنف  23 :

Date: 22/06/2017

 3337
/30/33
التاريخ :
2017/11/7
العرشون
العدد
من اجل

:

272

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ
والتابيوكا ͕ ŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ͕ ƐƵŐĂƌ͕ ƌŝĐĞ
والكاكاو
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
واألرزالدقيق
النب ،املتة -
والسكروما يقوم مقام
والشاي والساجور،
النب والتابيوكا

الدقيقاخلبز والكعك
 احلبوب –املتةمن
املصنوعة
واملستحضرات
واملستحضراتالنب،
والساجور ،وما يقوم مقام
والفطائر واحللوايت – اخلمرية ومسحوق اخلبيز –

واحللوايت–
املصنوعة من احلبوب– اخلبز والكعك والفطائر
مساحيق ذيائية – مقبالت ذيائية – احلالوة والطحينة -

غذائيةع–سل النحل
مساحيق– البوظة -
املثلجات – الثلج
اخلمرية ومسحوق على
والعسلغذائية–
مقبالت
اخلبيز–
األسود  -على امللح – اخلردل – الفلفل – التوابل –

واملغطسات عسل
كوالته– البوظة-
الثلج
احلالوة والطحينة -على املثلجات–
اخلل – الصلصة  -الشو

الفلفل–
اخلردل–
امللح
والبسكويت –على
النحل والعسل األسود-
السكاكر –
– ملبسة -
كوالته
حبوب شو
العلكة – الراحة – مصاص األطفال – ملبس – قضامة
واملغطسات
اخلل– الصلصة -الشوكوالته

التوابل–

ĂŶĚ

͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

ĨůŽƵƌ

͖ĐŽĨĨĞĞ

ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů

͕ƐĂŐŽ

͕ƚĂƉŝŽĐĂ

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
ͲĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ

͖ŵƵƐƚĂƌĚ

͕ƐĂůƚ

͖ƉŽǁĚĞƌ

;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

سكرية – فوندان .

العلكة–
للصناعة السكاكر–
ملبسة-
كوالته
أبسم :شو
والبسكويت– حبوب
In the name of: shareket yabous farm llsenaa
wal tasweek
يبوس فارم
شركة
والتسويق– ملبس– قضامة سكرية– فوندان .
الراحة– مصاص األطفال
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂ
العننا  :ا
In the name of:
shareket yabous
farm
للصناعة هللاوالتسويق
أبسم  :شركة يبوس فارم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌĂŵĂůůĂ
عنوان التبليغ  :رام

llsenaa wal tasweek



ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂ
العنوان  :رام هللا


عنوان التبليغ  :رام هللا


Ϳ ; 3



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌĂŵĂůůĂ


; 0 407
Ϳ














العالمة التجارية

من اجل







يف الصنف  79 :

التاريخ  7102/16/75 :

لعب األطفال واأللعاب وأدوات اللعب؛
 /30/32من اجل
 :3337
لعب األطفال واأللعاب وأدوات اللعب االلكرتونية؛

:

No.: 31732
Trade Mark Trade
No.: Mark
31732

23723رقم  30237:
العالمة التجارية
رقم :

يف الصنف 32 :
التاريخ :



In Class: 28
Date: 29/06/2017

In Class: 28

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽǇƐ͕ŐĂŵĞƐĂŶĚƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
Date: 29/06/2017

ƚŽǇƐ͕ŐĂŵĞƐĂŶĚƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŵƵƐŝĐĂůƚŽǇƐ͕ŐĂŵĞƐĂŶĚ
ƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŚĂŶĚͲŚĞůĚŐĂŵĞƵŶŝƚƐ͖ŚĂŶĚͲŚĞůĚ
͖ dŽǇƐ͕ ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŐĂŵĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞĂĚĂƉƚĞĚ
ͲĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂŶĞǆƚĞƌŶĂůĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶŽƌŵŽŶŝƚŽƌ͖ƐƚĂŶĚ

اللعب؛ لعب
لعب األطفال واأللعاب وأدوات
لعب األطفال واأللعاب وأدوات اللعب املوسيقية؛

األطفال واأللعاب وأدوات اللعب االلكرتونية؛ لعب األطفال

واأللعاب وأدوات اللعب املوسيقية؛ وحدات اللعب االلكرتونية

اليت حتمل ابليد؛ األلعاب االلكرتونية اليت حتمل ابليد واألجهزة
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
تلك املصممة لالستعمال مع شاشات او لوحات عرض خارجية؛

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
تتضمن وسيلة عرض؛ احلواسيب على شكل لعب لألطفال (ال

تعمل)؛ اهلواتف املتحركة على شكل لعب لألطفال (ال تعمل)؛
االجهزة االلكرتونية احملمولة ابليد على شكل لعب لألطفال؛

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƚŽǇƐ͕ŐĂŵĞƐĂŶĚƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŵƵƐŝĐĂůƚŽǇƐ

ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŚĂŶĚͲŚĞůĚ ŐĂŵĞ
ƵŶŝƚƐ͖ ŚĂŶĚͲŚĞůĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂŶĞǆƚĞƌŶĂů
ĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶŽƌŵŽŶŝƚŽƌ͖ƐƚĂŶĚͲĂůŽŶĞǀŝĚĞŽŐĂŵĞ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ Ă ŵĞĂŶƐ ŽĨ ĚŝƐƉůĂǇ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŐĂŵĞƐ͕ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ
ĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂŶĞǆƚĞƌŶĂůĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶŽƌ
ŵŽŶŝƚŽƌ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŐĂŵĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ƚŚŽƐĞ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ ĂŶ ĞǆƚĞƌŶĂů ĚŝƐƉůĂǇ
ƐĐƌĞĞŶ Žƌ ŵŽŶŝƚŽƌ͖ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ
ĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂŶĞǆƚĞƌŶĂůĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶŽƌ
ŵŽŶŝƚŽƌ͖ ĂŵƵƐĞŵĞŶƚ ŐĂŵĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĂŵƵƐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ Ă ŵĞĂŶƐ ŽĨ ĚŝƐƉůĂǇ͖ ƚŽǇ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ ;ŶŽƚ ǁŽƌŬŝŶŐͿ͖ ƚŽǇ ŵŽďŝůĞ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ

تلك املصممة لالستعمال مع شاشات او لوحات عرض خارجية؛

األجهزة اخلاصة ابأللعاب االلكرتونية غري تلك املصممة
لالستعمال مع شاشات او لوحات عرض خارجية؛ ألعاب

العدد العرشون 2017/11/7

الفيديو غري تلك املصممة الستعمال مع شاشات او لوحات

عرض خارجية؛ آالت ألعاب التسلية؛ أجهزة التسلية اليت
تتضمن وسيلة عرض؛ احلواسيب على شكل لعب لألطفال (ال

تعمل)؛ اهلواتف املتحركة على شكل لعب لألطفال (ال 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؛ مشغالت التسجيالت على شكل لعب لألطفال

ĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂŶĞǆƚĞƌŶĂůĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶŽƌ
ŵŽŶŝƚŽƌ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŐĂŵĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
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ƚŚŽƐĞ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ ƵƐĞ ǁŝƚŚ ĂŶ ĞǆƚĞƌŶĂů ĚŝƐƉůĂǇ

ƐĐƌĞĞŶ Žƌ ŵŽŶŝƚŽƌ͖ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ
ĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂŶĞǆƚĞƌŶĂůĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶŽƌ
ŵŽŶŝƚŽƌ͖ ĂŵƵƐĞŵĞŶƚ ŐĂŵĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĂŵƵƐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ Ă ŵĞĂŶƐ ŽĨ ĚŝƐƉůĂǇ͖ ƚŽǇ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ ;ŶŽƚ ǁŽƌŬŝŶŐͿ͖ ƚŽǇ ŵŽďŝůĞ ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ
;ŶŽƚǁŽƌŬŝŶŐͿ͖ƚŽǇŚĂŶĚŚĞůĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽǇ
ĂƵĚŝŽ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ƚŽǇ ŵƵƐŝĐĂů ďŽǆĞƐ͖ ƚŽǇ ŵƵƐŝĐĂů
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ ƚŽǇ ƌĞĐŽƌĚ ƉůĂǇĞƌƐ ĨŽƌ ƉůĂǇŝŶŐ ƚƵŶĞƐ

لتشغيل النغمات واألشرطة؛ لعب األطفال اليت تعمل

ĂŶĚĐĂƐƐĞƚƚĞƐ͖ďĂƚƚĞƌǇͲŽƉĞƌĂƚĞĚƚŽǇƐ͖ǀŝĚĞŽŽƵƚƉƵƚ

ابلبطارايت؛ آالت األلعاب املزودة إبخراج مرئي واملستعملة مع

ŐĂŵĞŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĞǆƚĞƌŶĂůĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶ

شاشات عرض أو لوحات عرض خارجية؛ آالت األلعاب املزودة
إبخراج مرئي الثابتة يف وضع قائم تلقائيا؛ االلعاب احلاسوبية

التفاعلية واللعب احلاسوبية التفاعلية لألطفال؛ ورق اللعب؛

القطع واللوازم اخلاصة جبميع املنتجات السابق ذكرها .

Žƌ ŵŽŶŝƚŽƌ͖ ƐƚĂŶĚ ĂůŽŶĞ ǀŝĚĞŽ ŽƵƚƉƵƚ ŐĂŵĞ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƚŽǇƐ ĂŶĚ ŐĂŵĞƐ
ƉůĂǇŝŶŐĐĂƌĚƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĂůůƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚ

Ϳ;7

أبسم  :أبل انك.

In the name of: Apple Inc.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭ/ŶĨŝŶŝƚĞ>ŽŽƉ͕ƵƉĞƌƚŝŶŽ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϱϬϭϰ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨ
ŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العنووان  1 :انفينيوول لووووب تونو،ينوووب تنليفورنيوون 41019ب
الوالينت المتحدة األمويكية

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب

,77رام هللا


͘ŐŽŽĚƐ
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Ϳ ; 7












العالمة التجارية رقم  30233 :
يف الصنف  11 :




العالمة التجارية رقم 30233 :

يف الصنف 11 :

Trade Mark No.: 31733
In Class: 44




التاريخ 7102 /16 /75 :
من اجل  :اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،العناية

ابلصحة

لالنسان

واجلمال

احليواانت،

او

مجيعها

التاريخ  7102/16/75 :
من اجل  :اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،العناية
مشمولة يف الصنف .11
البوراتوار اتش
أبسم :
فارما

:

العننا

ي ي رين

فرنس

عنوان

عريو

ووووووووو

التبليغ :

ا

عزيز


ار

أي

فرنس و يدنناني
 55330بووووووووو

وفؤاد

ورجا

15

يالا

شحادة،

Date: 29/06/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ

ŚǇŐŝĞŶŝĐĂŶĚďĞĂƵƚǇĐĂƌĞĨŽƌŚƵŵĂŶďĞŝŶŐƐŽƌĂŶŝŵĂůƐ͖Ăůů
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϰϰ

Date: 29/06/2017

In the name of: Laboratoire HRA Pharma

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗;Ă&ƌĞŶĐŚŽŵƉĂŶǇͿŽĨϭϱƌƵĞĠƌĂŶŐĞƌ
ϳϱϬϬϯWĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ

حمامون،

ابلصحة واجلمال لالنسان او احليواانت ،مجيعها
ص.ب ,21رام هللا


Trade Mark No.: 31733
In Class: 44



مشمولة يف الصنف  .11
أبسم  :البوراتوار اتش ار أي


ŚǇŐŝĞŶŝĐĂŶĚďĞĂƵƚǇĐĂƌĞĨŽƌŚƵŵĂŶďĞŝŶŐƐŽƌĂŶŝŵĂůƐ͖Ăůů
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϰϰ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ











فارما

العننا  :عريو فرنس و يدنناني 15
ي ي رين ووووووووو ا  55330بووووووووو يالا
فرنس

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا



Ϳ ; 3

In the name of: Laboratoire HRA Pharma
͕ĚĚƌĞƐƐ͗;Ă&ƌĞŶĐŚŽŵƉĂŶǇͿŽĨϭϱƌƵĞĠƌĂŶŐĞƌ
ϳϱϬϬϯWĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





274

العدد العرشون 2017/11/7
409






Trade Mark No.: 31734
In Class: 5







العالمة التجارية رقم  30231 :
يف الصنف  9 :
ية رقم 30231 :
العالمة التجار

يف الصنف 9 :
7102 /16 /75 :

التاريخ

Trade Mark No.: 31734
In Class : 5



Date : 29/06/2017



من اجل  :مستحضرات صيدلية وبيطرية ،مستحضرات
صحية الذراض طبية ،املطهرات ،مستحضرات كيميائية
الطيب


لالستعمال
الصنف .9

او

الصيديل،

التاريخ  7102/16/75 :

أبسم
فارما

:

راتوار
البو

ا
العنن
ي

ي

نس
فر

:

رين

اتش

عريو

ووووووووو

ا

ار

نس
فر

و

مجيعها

مشمولة

يف

أي

بووووووووو

15
يالا

عنوان

ص.ب


التبليغ

:

,21رام

يز
عز

هللا

وفؤاد

شحادة،

name of: Laboratoire

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
:

حمامون،






لالستعمال الطيب او الصيديل ،مجيعها مشمولة يف
الصنف  .9

أبسم  :البوراتوار اتش ار أي
فارما

Date: 29/06/2017
In the

͕ĚĚƌĞƐƐ͗;Ă&ƌĞŶĐŚŽŵƉĂŶǇͿŽĨϭϱƌƵĞĠƌĂŶŐĞƌ
ϳϱϬϬϯWĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ

من اجل  :مستحضرات صيدلية وبيطرية ،مستحضرات
صحية الذراض طبية ،املطهرات ،مستحضرات كيميائية
رجا
و

͖ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞ ĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞ Ɛ
ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚĂŶƚƐ͖ĐŚĞ ŵŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞ ĚŝĐĂůŽƌ
͘ƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƵƐĞ ͖ĂůůŝŶĐůƵĚĞ ĚŝŶĐůĂƐƐϱ

HRA Pharma

اني
يدنن

55330

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞ ƚĞ ƌŝŶĂƌǇ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
Ϳ ; 71
͘ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƵƐĞ͖ĂůůŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϱ




In the name of: Laboratoire HRA Pharma

͕ĚĚƌĞƐƐ͗;Ă&ƌĞŶĐŚŽŵƉĂŶǇͿŽĨϭϱƌƵĞĠƌĂŶŐĞƌ
ϳϱϬϬϯWĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ

العننا  :عريو فرنس و يدنناني 15
ي ي رين ووووووووو ا  55330بووووووووو يالا

فرنس

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,21رام هللا
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التجارية رقم  30291 :
العالمة


يف الصنف  37 :



العالمة التجارية رقم  30291 :
 7102
/12/17
الصنف 37 :
التاريخ  :يف

 7102/12
التاريخ 17 :
شراب /
من اجل  :انتاج

العزبز شراب 
عبداجل  :انتاج
أبسم  :من
صدقي
أبسم  :عبد العزبز صدقي

العارضة

العارضة
العنوووونا  :درابووووو  -جنوووو ر جوووونال :
العنوووونا  :درابووووو  -جنوووو ر جوووونال :
3522552550
3522552550

عنوان  :ع
عنوان التبليغ
جنني جننيجوالجوال: :
ابة عر-ابة -
التبليغر :
1959295293
1959295293









Trade Mark No.: 31754
In Class: 32

Trade Mark No.: 31754

Date: 02/07/2017
In Class: 32

Date: 02/07/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƉƌŽĚƵĐĞ^ǇƌƵƉ
ƉƌŽĚƵĐĞ^ǇƌƵƉ
 arda
͗In the /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
name of: Abed
ALazeez

In the name of: Abed ALazeez arda

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂďĞŚͲ:ĞŶŝŶ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂďĞŚͲ:ĞŶŝŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌĂďĞŚͲ:ĞŶŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌĂďĞŚͲ:ĞŶŝŶ












من اجل
:
أبسم
العارضة

:

انتاج شراب
العزبز
عبد

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƌŽĚƵĐĞ^ǇƌƵƉ
In the name of: Abed ALazeez arda


صدقي

ابووووو  -جنوووو ر جوووونال :
 :در
العنوووونا
3522552550

2017/11/7
العرشون
العدد
:
التبليغ
عنوان
1959295293



عرابة

-

جنني

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂďĞŚͲ:ĞŶŝŶ
جوال

:ƌĂďĞŚͲ:ĞŶŝŶ

:

275ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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العالمة التجارية رقم  45713:

يف الصنف  50 :

العالمة التجارية رقم 30296 :

يف الصنف 07 :







Trade Mark No.: 31756
In Class: 12

Trade Mark No.: 31756
In Class: 12
Date: 03/07/2017

Date: 03/07/2017

التاريخ 7102 /12 /13 :
  0257
التاريخ /27/24 :

من اجل  :إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ϭͿ ƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϮͿ ŝĐǇĐůĞ
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

لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛
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

للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات،
الصلبة ،لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛

قطع التصليح للمركبات )األحزمة الدوارة(؛ قطع التصليح

للمركبات )نوع اجلرارات(؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت

املركبات .

أبسم  :هانكوك اتير ورلدوايد كو ،.ليميتد
العن ووووو ا  ،300 :توهوو وووو ار  -رو( ،ي كس ووووو  -دونوووووو )،

ج نجن  -ج  ،سوئ

 ،جمه ري ك ري

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 3370البرية 


ƚŝƌĞƐ͖ ϯͿ ĂƐŝŶŐƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϰͿ ŽǀĞƌƐ ĨŽƌ

ƚŝƌĞƐ͖ ϱͿ DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϲͿ ĚŚĞƐŝǀĞ ƌƵďďĞƌ
ƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ
ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
ͿǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮ
Ϳ>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰ
ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ
ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
ͿĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮ
^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ
͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ
ͿƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬ
dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϯϭͿ sĂůǀĞƐ ĨŽƌ
͘ǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϯϮͿsĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƚŝƌĞƐ

In the name of: Hankook Tire
Worldwide Co., Ltd.
ͲĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϯ͕dĞŚĞƌĂŶͲƌŽ;zĞŽŬƐĂŵ
ĚŽŶŐͿ͕'ĂŶŐŶĂŵͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ
<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العدد العرشون 2017/11/7
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قم 30292 :
ية ر
جار

07 :

No.: 3 175 7



العالمة التجارية رقم  45717:

7102 /12 /13

يف الصنف  50 :

الدراجات
األان بيب

0 3 /0 7 /2 017



إطارات
ا لسيارات؛
إطارات
:
أذطية
اهلوا ئية؛
اإلطارات
ذطية

املطاط
قع
ر
ية؛
ا لنار
األان بيب
الد اخلية؛

التاريخ  0257/27/24 :

اهلوا ئية؛

األانبيب

ا لد اخلية

الدراجات
اإلطارات؛
ا لالصقة
ا لد اخلية

للدراجات

اهلوا ئية؛
لإلطارات
الد اخلية
ان بيب
األانبيب
كبات؛
املر
لعجالت

األان بيب
ا لد اخلية

ͿƉĞĐƚŽĨ͗ϭͿƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚŝƌĞ Ɛ͖ϮͿŝĐǇĐůĞ ƚŝƌĞ Ɛ͖ϯ

شبكات

كبات؛
للمر

األمتعة

الد اخلية؛
لإلطارات
ا لتصليح
عدد
املقاعد
أذطية
كبات؛
املر
لعجالت

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛

النارية؛
للدراجات
املقاعد
أذطية
اهلوا ئية؛
كبات؛ قطع املكا بح؛ ممتصات
املر
مان ملقاعد
كبات؛
للمر

لإلطارات؛
كبات؛
املر

محاالت

الجات
الز

للسيارات؛

رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب
األواتد
اإلطارات،

لإلطارات؛
ا لصلبة،

إطارات
لعجالت

قطع
اإلطارات؛
لتصليح
ا لتصليح
قطع
ا لتصليح
قطع
ة(؛
ا لدوار
) األحزمة
كبات
لمر
ع
) نو

إطارات

الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات

اجلرارات(؛

دراجات
لدراجات

In Class: 12

ͿĨŽƌƉŶĞ ƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞ Ɛ͖ϰͿŽǀĞ ƌƐĨŽƌƚŝƌĞ Ɛ͖ϱ
ĐůĞ ƚŝƌĞ Ɛ͖ϲͿĚŚĞ ƐŝǀĞ ƌƵďďĞ ƌƉĂƚĐŚĞ ƐĨŽƌƌĞ ƉĂŝƌŝŶŐ
ďĞ Ɛ͖ϳͿ/ŶŶĞ ƌƚƵďĞ ƐĨŽƌďŝĐǇĐůĞ Ɛ͖ϴͿ/ŶŶĞ ƌƚƵďĞ ƐĨŽƌ
ĐůĞ Ɛ͖ϵͿ/ŶŶĞ ƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞ ƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞ Ɛ͖ϭϬͿ/ŶŶĞ ƌ
͖ƌǀĞ ŚŝĐůĞ ǁŚĞĞ ůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞ ƌƚƵďĞ ƐĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞ ƚŝƌĞ Ɛ
ͿĂŐĞ ŶĞ ƚƐĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞ Ɛ͖ϭϯͿWŶĞ ƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞ Ɛ͖ϭϰ
͖ƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞ ƌƚƵďĞ Ɛ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞ ǁŚĞ ĞůƐ
ůĞ ĐŽǀĞ ƌƐĨŽƌďŝĐǇĐůĞƐ͖ϭϳͿ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞ ƌƐĨŽƌ
 ĐůĞ Ɛ͖ϭϴͿ^ĂĨĞ ƚǇďĞ ůƚƐĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞ ƐĞ ĂƚƐ͖ϭϵͿƌĂ ŬĞ
ͿƚƐĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞ Ɛ͖ϮϬͿ^ŚŽĐŬĂďƐŽƌďĞ ƌƐĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞƐ͖Ϯϭ
͖Ğ ƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖Ϯ ϮͿ^ƉŝŬĞ ƐĨŽƌƚŝƌĞ Ɛ͖ϮϯͿ^ƚƵĚƐĨŽƌƚŝƌĞ Ɛ
 ĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞ ǁŚĞĞ ůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞ Ɛ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞ
ϮϲͿdƌĞ ĂĚƐĨŽƌƌĞ ƚƌĞ ĂĚŝŶŐƚŝƌĞ Ɛ͖ϮϳͿdƌĞ ĂĚƐĨŽƌ
͖ ƌŽůůĞ ƌďĞ ůƚƐ͖ϮϴͿdƌĞ ĂĚƐĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞ ƐƚƌĂĐƚŽƌƚǇƉĞ
ůĞ ƐƐƚŝƌĞ ƐĨŽƌďŝĐǇĐůĞ Ɛ͖ϯϬͿdƵďĞ ůĞ ƐƐƚŝƌĞ ƐĨŽƌ
ĐůĞ Ɛ͖ϯϭͿsĂůǀĞ ƐĨŽƌǀĞ ŚŝĐůĞ ƚŝƌĞ Ɛ͖ϯϮͿsĞ ŚŝĐůĞ ǁŚĞĞ ů

Date: 03/07/2017

من اجل  :إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ϭͿ ƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϮͿ ŝĐǇĐůĞ

كبات؛
املر

اهلوا ئية؛
املعد نية

Trade Mark No.: 31757

اإلطارات

بدون

أان بيب

أان بيب
بدون
اإلطارات
اهلوا ئية؛
إلطارات
الصمامات
ية؛
ا لنار

النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية

عجالت

كبات.
املر



لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛

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
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛

األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات،
الصلبة ،لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛

قطع التصليح للمركبات )األحزمة الدوارة(؛ قطع التصليح

للمركبات )نوع اجلرارات(؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت

املركبات .

أبسم  :هانكوك اتير ورلدوايد كو ،.ليميتد
العنوووووو ا  ،300 :توهووووووو ار  -رو( ،ي كسوووووو  -دونوووووو )،

ج نجن  -ج  ،سوئ

 ،جمه ري ك ري

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 3370البرية



Ma rk
ss : 12

ƚŝƌĞƐ͖ ϯͿ ĂƐŝŶŐƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϰͿ ŽǀĞƌƐ ĨŽƌ
ƚŝƌĞƐ͖ ϱͿ DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϲͿ ĚŚĞƐŝǀĞ ƌƵďďĞƌ
ƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ

ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ
ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
ͿǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮ
Ϳ>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰ
ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ
ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
ͿĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮ
^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ
͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ
ͿƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬ
dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϯϭͿ sĂůǀĞƐ ĨŽƌ
͘ǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϯϮͿsĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƚŝƌĞƐ

In the name of: Hankook Tire
Worldwide Co., Ltd.
ͲĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϯ͕dĞŚĞƌĂŶͲƌŽ;zĞŽŬƐĂŵ
ĚŽŶŐͿ͕'ĂŶŐŶĂŵͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ
<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






 ليميتد،.كو

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϯ͕dĞŚĞƌĂŶͲƌŽ;zĞŽŬƐĂŵͲĚŽŶŐͿ͕'ĂŶŐŶĂŵͲ
ŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




277

:





-

يا

-

ووووووووور
ا
 ا ت ي100

 جون ا-

الفكرية

نو

للملكية

يو

)ا ج ن
ين

يو

:

العنووووووووونا

 دين-

(ينيس

نل ا جمين

س

كاهم
 سااب وشر: عنوان التبليغ
 البرية1127 ب. ص


2017/11/7 العدد العرشون

413




; 71 Ϳ



Trade Mark No.: 31758
In Class: 12



Trade Mark No.: 31758





 45715: العالمة التجارية رقم

Date: 03/07/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ϭͿƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐ͖ϮͿŝĐǇĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϯͿ

ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ͖ϰͿŽǀĞƌƐĨŽƌƚŝƌĞƐ͖ϱͿ
DŽƚŽƌĐǇĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϲͿĚŚĞƐŝǀĞƌƵďďĞƌƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐ
ŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌďŝĐǇĐůĞƐ͖ϴͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ
ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϵͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝ ĐƚŝƌĞƐ͖ϭϬͿ/ŶŶĞƌ
ƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖
ϭϮͿ>ƵŐŐĂŐĞŶĞƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ͖ϭϰͿ
ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖
ϭϲͿ^ĂĚĚůĞĐŽǀĞƌƐĨŽƌďŝĐǇĐůĞƐ͖ϭϳͿ^ĂĚĚůĞĐŽǀĞƌƐĨŽƌ
ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐĞĂƚƐ͖ϭϵͿƌĂ ŬĞ
ƐĞŐŵĞŶƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϬͿ^ŚŽĐŬĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ
^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮͿ^ƉŝŬĞƐĨŽƌƚŝƌĞƐ͖ϮϯͿ^ƚƵĚƐĨŽƌƚŝƌĞƐ͖
ϮϰͿdŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŚĞĞůƐ͖ϮϲͿdƌĞ ĂĚƐĨŽƌƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐƚŝƌĞƐ͖ϮϳͿdƌĞĂĚƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐƌŽůůĞƌďĞůƚƐ͖ϮϴͿdƌĞĂĚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐƚƌĂĐƚŽƌƚǇƉĞ͖
ϮϵͿdƵďĞůĞƐƐƚŝƌĞƐĨŽƌďŝĐǇĐůĞƐ͖ϯϬͿdƵďĞůĞƐƐƚŝƌĞƐĨŽƌ

In Class: 12

Date: 03/07/2017





30299 : العالمة التجارية رقم

07 : يف الصنف

الدراجات
اإلطارات؛
الالصقة
الداخلية

للدراجات
األانبيب
الداخلية

7102 /12 /13 : التاريخ

إطارات
السيارات؛
إطارات
:
اجل
من
أذطية
اإلطارات اهلوائية؛
أذطية
اهلوائية؛

 50 : يف الصنف

املطاط
رقع
النارية؛
األانبيب
الداخلية؛

الدراجات
األانبيب

 0257/27/24 : التاريخ

الداخلية

األانبيب

اهلوائية؛

ƚŝƌĞƐ͖ ϯͿ ĂƐŝŶŐƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϰͿ ŽǀĞƌƐ ĨŽƌ
ƚŝƌĞƐ͖ ϱͿ DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϲͿ ĚŚĞƐŝǀĞ ƌƵďďĞƌ
ƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ

ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮͿ
>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰͿ
ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ
ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮͿ
^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ
ƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬͿ

كبات؛
للمر
األمتعة
لإلطارات الداخلية؛
أذطية

شبكات
كبات؛
املر
اهلوائية؛ عدد التصليح

كبات؛
املر

لعجالت

رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ 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

لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية

املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛

أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛

،األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات
 لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛،الصلبة

قطع التصليح للمركبات )األحزمة الدوارة(؛ قطع التصليح

للمركبات )نوع اجلرارات(؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت

 .املركبات

dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϯϭͿ sĂůǀĞƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϯϮͿsĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƚŝƌĞƐ͘

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϯ͕dĞŚĞƌĂŶͲƌŽ;zĞŽŬƐĂŵͲĚŽŶŐͿ͕'ĂŶŐŶĂŵͲ
ŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


املعدنية

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛

In the name of: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

للدراجات

النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛
األانبيب
كبات؛
املر
لعجالت
الداخلية

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ϭͿ ƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϮͿ ŝĐǇĐůĞ  إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية: من اجل
املقاعد

إطارات
لتصليح

 هانكوك اتير ورلدوايد: أبسم

 ليميتد،.كو

، رو-  توهووووووووووو ار،300 : العنوووووووووو ا

،  جو-  ج نجن،)  دون- (ي كس
 جمه ري ك ري،

سوئ

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

  البرية3370 ب. ص

إلطارات
اإلطارات
اإلطارات

كبات.
ت؛ إطارات عجالت املر
ورلدوايد
اتير
هانكوك
:



Co., Ltd.

ليميتد

ا
عنووووووووون

ينيس

س

ا

نل

التبليغ

ب

:

 100ا

 -دين

)ا

جمين

يو

:

ووووووووور
ا
ت ي
نو

ج ن

-

العدد العرشون 2017/11/7
سااب

 1127البرية



يو

ين

كاهم
وشر

ͲƌĞƐƐ͗ϭϯϯ͕dĞŚĞƌĂŶͲƌŽ;zĞŽŬƐĂŵͲĚŽŶŐͿ͕'ĂŶŐŶĂŵ
^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ

يا

 -جون

للملكية

Worldwide

name of: Hankook Tire

ا

الفكرية

:

-
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ة التجارية رقم 30295 :

صنف :

07

de Mark No.: 31759






العالمة التجارية رقم  45719:



يف الصنف  50 :

Trade Mark No.: 31759
In Class: 12
Date: 03/07/2017

التاريخ  0257/27/24 :

من اجل  :إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ϭͿ ƵƚŽŵŽďŝůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϮͿ ŝĐǇĐůĞ
اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ ƚŝƌĞƐ͖ ϯͿ ĂƐŝŶŐƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϰͿ ŽǀĞƌƐ ĨŽƌ
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ 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
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية

املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛

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 للمركبات )األحزمة الدوارة(؛ قطع التصليح

للمركبات )نوع اجلرارات(؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات

النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت

املركبات .

أبسم  :هانكوك اتير ورلدوايد كو ،.ليميتد
العنوووووو ا  ،300 :توهووووووو ار  -رو( ،ي كسوووووو  -دونوووووو )،

ج نجن  -ج  ،سوئ

 ،جمه ري ك ري

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 3370البرية

he

ƚŝƌĞƐ͖ ϱͿ DŽƚŽƌĐǇĐůĞ ƚŝƌĞƐ͖ ϲͿ ĚŚĞƐŝǀĞ ƌƵďďĞƌ
ƉĂƚĐŚĞƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϳͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌ
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϴͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϵͿ /ŶŶĞƌ
ƚƵďĞƐ ĨŽƌ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϬͿ /ŶŶĞƌ ƚƵďĞƐ ĨŽƌ
ͿǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϭϭͿ/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϭϮ
Ϳ>ƵŐŐĂŐĞ ŶĞƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϭϯͿWŶĞƵŵĂƚŝĐ ƚŝƌĞƐ͖ ϭϰ
ZĞƉĂŝƌŽƵƚĨŝƚƐĨŽƌŝŶŶĞƌƚƵďĞƐ͖ϭϱͿZŝŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŚĞĞůƐ͖ ϭϲͿ ^ĂĚĚůĞ ĐŽǀĞƌƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϭϳͿ ^ĂĚĚůĞ
ĐŽǀĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ϭϴͿ^ĂĨĞƚǇďĞůƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ƐĞĂƚƐ͖ ϭϵͿ ƌĂŬĞ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ϮϬͿ ^ŚŽĐŬ
ͿĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ϮϭͿ^ŬŝĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌĐĂƌƐ͖ϮϮ
^ƉŝŬĞƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϯͿ ^ƚƵĚƐ ĨŽƌ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϰͿ dŝƌĞƐ ĨŽƌ
͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ϮϱͿdŝƌĞƐ͕ƐŽůŝĚ͕ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ϮϲͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐ ƚŝƌĞƐ͖ ϮϳͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ ƌŽůůĞƌ ďĞůƚƐ͖ ϮϴͿ dƌĞĂĚƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ
ͿƚƌĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ͖ ϮϵͿ dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞƐ͖ ϯϬ
dƵďĞůĞƐƐ ƚŝƌĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ ϯϭͿ sĂůǀĞƐ ĨŽƌ
͘ǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ϯϮͿsĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƚŝƌĞƐ
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖



ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨ Ă
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝ ŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲ
ĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝů
ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞ
ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘
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/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
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 39 : يف  الصنف
7102 /12 /13 : التاريخ

 45732: العالمة التجارية رقم

, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
 تنظيم,جتارية
,التجارية
او
من

جتارية

 41 : يف الصنف

كات صناعية او
التجارية لشر
االعالنية
للغاايت
التجارية

كة
شر

قبل

من

املقدمة

الرتوجيية

االنشطة
املعارض

اخلدمات

 0257/27/24 : التاريخ

,للعمالء
احملالت التجارية
بطاقات
اصدار
خالل
إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
خدمات

 خدمات عرض, حترير النصوص االعالنية,املبيعات
كة جتارية على مبدأ
 خدمات املساعدة لتشغيل شر,عامة

 النشاط, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
(الطراف

املبيعات

ترويج

,املنتوجات

 عرض,االمتياز

 خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية,املكتيب
وخدمات
لالنشطة

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)اخرى
املساعدة
خدمات
,التسوق
مراكز
ادارة

التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل
,كاالت االسترياد والتصدير
 و,شبكات اتصاالت عاملية

 تنظيم املعارض التجارية للغاايت,لشركات صناعية او جتارية
خدمات

,كمبيوترات

شبكة

على

املباشر

االعالن

التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات
امللفات
ادارة
,العينات
توزيع
,)اخرى
كات
لشر

 اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة,االعالنية او التجارية
,التجارية

االنباء

كاالت
و

,العامة

العالقات

,احملوسبة

,جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
أتجري
,البيع
االت
اتجري
,نشر مواد الدعاية واإلعالن

,االعالانت
كاالت
و
,املساحات اإلعالنية

 البحث عن املعلومات,املساعدة يف إدارة األعمال
 جتميع املعلومات يف,لالخرين يف ملفات حاسوب

 حترير,خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات

 حتضري أعمدة الدعاية, النسخ,قواعد بياانت حاسوب

 خدمات املساعدة, خدمات عرض عامة,النصوص االعالنية

 ترويج, عرض املنتوجات,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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
, 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,حتديث مواد الدعاية واإلعالن

 إستطالعات, الدعاية واإلعالن اخلارجي,لصق اإلعالانت

 نشر نصوص, تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب,الرأي

280
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الدعاية واإلعالن ,وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع ,خدمات

البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت ,خدمات جتميع

ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
͘ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

تشكيلة من السلع لصاحل الغري ،وذلك لتمكني عامة الزابئن من

معاينتها و شرائها 

أبسم  :انداسرتاي دي ديزينو تكستيل ,اس.ايه( .انديتيكس,
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العالمة التجارية رقم  45735:

يف الصنف  41 :

التاريخ  0257/27/24 :

من اجل  :االعالانت ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال ,النشاط

املكتيب ,خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية
لشركات صناعية او جتارية ,تنظيم املعارض التجارية للغاايت

االعالنية او التجارية ,اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة
جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء,

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات ,حترير

النصوص االعالنية ,خدمات عرض عامة ,خدمات املساعدة

لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز ,عرض املنتوجات ,ترويج

املبيعات (الطراف اخرى) ,املبيعات يف مزادات عامة ,ترويج

وخدمات ادارة مراكز التسوق ,خدمات املساعدة لالنشطة
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

اتصاالت عاملية ,وكاالت االسترياد والتصدير ,االعالن املباشر

على شبكة كمبيوترات ,خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء

املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى) ,توزيع العينات ,ادارة

امللفات احملوسبة ,العالقات العامة ,وكاالت االنباء التجارية,

وكاالت االعالانت ,اتجري االت البيع ,أتجري املساحات
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/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
͖ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ
͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
281
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖

التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية
2017/11/7 العدد العرشون
 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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
, 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

ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘

, 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

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex,
S.A.)

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

name of: I ndus tria

de

; 05 Ϳ

Dise no Te xtil,

,  افونودا دي ال ديب ت سوو: العن ا

35351 ,

S.A.
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اديفوسووووووووووووو انووووووووووووديكو

 اسب نو,  ايه ك رون, اكسكو س

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕
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In Class: 25

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞ Ăƌ͕ŚĞ ĂĚŐĞ Ăƌ͖ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖ 
ĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝ ďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞ ƌ͖ŚĞ ĂĚďĂŶĚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞ ƐƐŝŶŐŐŽǁŶƐ͖ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖
ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐĂŶĚƐĂŶĚĂůƐ͖ďŽĂƐ;ŶĞ ĐŬůĞ ƚƐͿ͖ďĂďŝĞƐΖ ƉĂŶƚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĐŽůůĂƌƉƌŽƚĞ ĐƚŽƌƐ͖ďŽŽƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐĂŶĚďĞ ĂĐŚ
ƐŚŽĞ Ɛ͖ŚŽŽĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŚĂǁůƐ͖ďĞ ůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ŵŽŶĞ Ǉ
ďĞ ůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞ ƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞ ƌͲ ƐŬŝŝŶŐ͖ŶĞ ĐŬƚŝĞ Ɛ͖
ĐŽƌƐĞ ƚƐ;ƵŶĚĞ ƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞƐĨŽƌǁĞ Ăƌ͖ĨƵƌƐƚŽůĞ Ɛ͖
ƐĐĂƌǀĞ Ɛ͖ĐĂƉƐ;ŚĞ ĂĚǁĞ ĂƌͿ͖ŐůŽǀĞ Ɛ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĂƚĞ ƌƉƌŽŽĨ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ŐŝƌĚůĞ Ɛ͖ŵĂŶƚŝůůĂƐ͖ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ƐŽĐŬƐ͖ďĂŶĚĂŶĂƐ
;ŶĞ ĐŬĞ ƌĐŚŝĞĨƐͿ͖ĨƵƌƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƉǇũĂŵĂƐ͖ƐŽůĞ ƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞ Ăƌ͖
ŚĞ ĞůƐ͖ǀĞŝůƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐƵƐƉĞŶĚĞ ƌƐ͖ůĂǇĞ ƚƚĞ Ɛ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ĐŽůůĂƌƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŝŶŐůĞ ƚƐ͖ŵŝƚƚĞ ŶƐ͖Ğ ĂƌŵƵĨĨƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ŝŶŶĞ ƌƐŽůĞ Ɛ͖ĐƵĨĨƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞ ƐƐƐŚŝĞ ůĚƐ͖
ďĞ ĂĐŚĐůŽƚŚĞ Ɛ͖ƉŽĐŬĞ ƚƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖ƐŽĐŬƐƐƵƐƉĞ ŶĚĞ ƌƐ͖

Date: 03/07/2017
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79 : يف الصنف


7102 /12 /13 : التاريخ
 مالبس, املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل
ذري

لالطفال

,مباذل
الراس

صدرايت

 01 : يف الصنف

,والدراجات

السيارات

,)( مالبس
رأس
اربطة
,الورق
من
اذطية
,السباحة
مالبس
,احلمام

سائقي

مصنوعة
مالبس

 0257/27/24 : التاريخ

 سراويل اطفال من,االوشحة
,لالستحمام والصنادل
, احيية رايضية واحيية الشاطىء, ايقات واقية,النسيج
مة
احز

,)( مالبس

مة
احز

,شاالت

,)( مالبس

برانس

 ربطات,جل على املاء
 بدالت رطبة للتز,)للنقود ( مالبس
,نطق
,)داخلية
( مالبس
للنساء
مشدات
,العنق

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŚĞĂĚŐĞĂƌ͖  مالبس سائقي, املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل
ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖ ĂŶĚ ĐǇĐůŝƐƚƐΖ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ďŝďƐ͕ ŶŽƚ ŽĨ , صدرايت لالطفال غري مصنوعة من الورق,السيارات والدراجات
ƉĂƉĞƌ͖ ŚĞĂĚďĂŶĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐŝŶŐ ŐŽǁŶƐ͖
ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ ĐĂƉƐ ĂŶĚ
ƐĂŶĚĂůƐ͖ ďŽĂƐ ;ŶĞĐŬůĞƚƐͿ͖ ďĂďŝĞƐΖ ƉĂŶƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖

, مالبس السباحة, مالبس احلمام, مباذل,)اربطة رأس (مالبس
 سراويل اطفال من, االوشحة,اغطية الراس لالستحمام والصنادل

In Class: 25

يف الصنف  01 :

Date: 03/07/2017

التاريخ  0257/27/24 :

2017/11/7
العدد العرشون
وألبسة القدم وأغطية الرأس ,مالبس سائقي ͖282/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŚĞĂĚŐĞĂƌ
من اجل  :املالبس
السيارات والدراجات ,صدرايت لالطفال غري مصنوعة من الورق,
اربطة رأس (مالبس) ,مباذل ,مالبس احلمام ,مالبس السباحة,

اغطية الراس لالستحمام والصنادل ,االوشحة ,سراويل اطفال من

النسيج ,ايقات واقية ,احذية رايضية واحذية الشاطىء ,برانس

(مالبس) ,شاالت ,احزمة (مالبس) ,احزمة للنقود (مالبس),
بدالت رطبة للتزجل على املاء ,ربطات العنق ,مشدات للنساء

(مالبس داخلية) ,نطق ,شاالت الفرو ,االوشحة ,قبعات (اغطية

الراس) ,قفافيز (مالبس) ,مالبس للوقاية من املاء ,مشدات

للنساء ,طرحات ,جوارب طويلة ,جوارب قصرية ,مناديل خمرمة
(مناديل للرقبة) ,فرو (مالبس) ,بيجامات ,نعال للباس القدم,

كعوب لالحذية او اجلوارب ,مخر (مالبس) ,محاالت للبنطلوانت,
مالبس للمواليد ,ايقات (مالبس) ,قمصان داخلية للرجال,

كفوف ,أغطية لألذنني (مالبس) ,نعال داخلية ,زمامات األكمام,
عصاابت للمعصم (مالبس) ,واقيات مالبس ,البسة الشاطىء,

جيوب املالبس ,محاالت للجوارب ,تنانري حتتية ,مالبس ضيقة,
مراييل (مالبس) ,مالبس للحفالت التنكرية ,بزات نظامية,

أطراف أمامية للقبعات ,أخفاف مطاطية ,أحذية خشبية ,أربطة

للجوارب ,معاطف ,أحذية أو صنادل من نسيج احللفاء ,أدوات

مانعة النزالق األحذية ,روب احلمام ,أخفاف إستحمام,

افرهوالت ,جالبيب ,مالبس نسائية داخلية ,برييهات ,أغطية ال
تسخن كهرابئياً لتدفئة القدمني ,أحذية ذات أربطة ,ابواط ,فرعات
األحذية ,رصائع ألحذية كرة القدم ,أحذية نصفية ,لوازم معدنية
لألحذية ,زخارف لباس القدم ,سيور لألحذية ,كعوب لألحذية,

سراويل داخلية (مالبس) ,سراويل داخلية ,قمصان ,ايقات

قمصان ,صدر القميص ,صدارات (صدر القميص) ,قمصان
نصف كم ,صدارات (مالبس داخلية) ,صدارات ,صدرايت,

اجلاكيتات (مالبس) ,صدارات لصيد السمك ,جاكيتات من

الصوف (مالبس) ,قمصان مسرولة (مالبس) ,قمصان داخلية

(مالبس داخلية) ,املالبس اجلاهزة ,ايقات قابلة للفك ,مالبس
جلدية ,مالبس من جلد م ّقلد ,طواقي االستحمام ,التنانري,
بطاانت جاهزة (اجزاء من مالبس) ,معاطف خارجية ,معاطف

خفيفة ,جالبيات (مالبس) ,أحذية للرايضة البدنية ,أثواب من

الصوف (مالبس) ,كنزات صوفية ,السرتات ,أزايء للخدم ,أغطية
لتدفئة اليدين (مالبس) ,فرعات لباس القدم ,جيوب مربعة,

جاكيتات مقلنسة ,أوشحة ,بنطلوانت ,طماقات ,طماقات
للكاحل ,طماقات (اغطية للساق) ,مالبس حمبوكة ,مالبس حمبوكة

(مالبس) ,مالبس للرايضة البدنية ,مالبس خارجية ,مالبس

ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖ ĂŶĚ ĐǇĐůŝƐƚƐΖ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ďŝďƐ͕ ŶŽƚ ŽĨ
͖ƉĂƉĞƌ͖ ŚĞĂĚďĂŶĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐŝŶŐ ŐŽǁŶƐ
ďĂƚŚŝŶŐ ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ ĐĂƉƐ ĂŶĚ
͖ͿƐĂŶĚĂůƐ͖ ďŽĂƐ ;ŶĞĐŬůĞƚƐͿ͖ ďĂďŝĞƐΖ ƉĂŶƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
ĐŽůůĂƌ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖ ďŽŽƚƐ ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ ďĞĂĐŚ
͖ͿƐŚŽĞƐ͖ ŚŽŽĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐŚĂǁůƐ͖ ďĞůƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ŵŽŶĞǇďĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞƌͲƐŬŝŝŶŐ
͖ŶĞĐŬƚŝĞƐ͖ĐŽƌƐĞƚƐ;ƵŶĚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞƐĨŽƌǁĞĂƌ
ĨƵƌ ƐƚŽůĞƐ͖ ƐĐĂƌǀĞƐ͖ ĐĂƉƐ ;ŚĞĂĚǁĞĂƌͿ͖ ŐůŽǀĞƐ
͖;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨĐůŽƚŚŝŶŐ͖ŐŝƌĚůĞƐ͖ŵĂŶƚŝůůĂƐ
ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ ƐŽĐŬƐ͖ ďĂŶĚĂŶĂƐ ;ŶĞĐŬĞƌĐŚŝĞĨƐͿ͖ ĨƵƌƐ
͖;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƉǇũĂŵĂƐ͖ ƐŽůĞƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ŚĞĞůƐ
͖ͿǀĞŝůƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ ůĂǇĞƚƚĞƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
ĐŽůůĂƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐŝŶŐůĞƚƐ͖ ŵŝƚƚĞŶƐ͖ ĞĂƌ ŵƵĨĨƐ
ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ

͕ĐƵĨĨƐ

͖ƐŽůĞƐ

ŝŶŶĞƌ

͖Ϳ;ĐůŽƚŚŝŶŐ

;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐ ƐŚŝĞůĚƐ͖ ďĞĂĐŚ ĐůŽƚŚĞƐ͖ ƉŽĐŬĞƚƐ
ƐƚŽĐŬŝŶŐ

͖ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ

ƐŽĐŬƐ

͖ĐůŽƚŚŝŶŐ

ĨŽƌ

͖ͿƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ ƉĞƚƚŝĐŽĂƚƐ͖ ƚŝŐŚƚƐ͖ ĂƉƌŽŶƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ŵĂƐƋƵĞƌĂĚĞ ĐŽƐƚƵŵĞƐ͖ ƵŶŝĨŽƌŵƐ͖ ĐĂƉ ƉĞĂŬƐ
ŐĂůŽƐŚĞƐ͖ ǁŽŽĚĞŶ ƐŚŽĞƐ͖ ŐĂƌƚĞƌƐ͖ ĐŽĂƚƐ͖ ĞƐƉĂƌƚŽ
ƐŚŽĞƐ Žƌ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ŶŽŶͲƐůŝƉƉŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďŽŽƚƐ
͕ĂŶĚ ƐŚŽĞƐ͖ ďĂƚŚ ƌŽďĞƐ͖ ďĂƚŚ ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ ŽǀĞƌĂůůƐ
͖ďĞƌĞƚƐ

͖Ϳ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ

ƚĞĚĚŝĞƐ

͖ƐŵŽĐŬƐ

͖ĨŽŽƚŵƵĨĨƐ͕ ŶŽƚ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ŚĞĂƚĞĚ͖ ůĂĐĞ ďŽŽƚƐ
ͲďŽŽƚƐ͖ďŽŽƚƵƉƉĞƌƐ͖ƐƚƵĚƐĨŽƌĨŽŽƚďĂůůďŽŽƚƐ͖ŚĂůĨ
ďŽŽƚƐ͖ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ƚŝƉƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ǁĞůƚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ĚƌĂǁĞƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͕ ƉĂŶƚƐ͖ ƐŚŝƌƚƐ͖ ƐŚŝƌƚ
ͲǇŽŬĞƐ͖ƐŚŝƌƚĨƌŽŶƚƐ͖ĐŚĞŵŝƐĞƚƚĞƐ;ƐŚŝƌƚĨƌŽŶƚƐͿ͖ƚĞĞ
ƐŚŝƌƚƐ͖ďŽĚŝĐĞƐ;ůŝŶŐĞƌŝĞͿ͖ǀĞƐƚƐ͕ǁĂŝƐƚĐŽĂƚƐ͖ũĂĐŬĞƚƐ
͖Ϳ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĨŝƐŚŝŶŐ ǀĞƐƚƐ͖ ƐƚƵĨĨ ũĂĐŬĞƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ͿĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐůŝƉƐ ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ
ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ĚĞƚĂĐŚĂďůĞ ĐŽůůĂƌƐ͖ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ͖ ĐůŽƚŚŝŶŐ ŽĨ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ
ƐŚŽǁĞƌ ĐĂƉƐ͖ ƐŬŝƌƚƐ͖ ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ůŝŶŝŶŐƐ ;ƉĂƌƚƐ ŽĨ
ŐĂďĂƌĚŝŶĞƐ

͖ƚŽƉĐŽĂƚƐ

͕ŽǀĞƌĐŽĂƚƐ

͖ͿĐůŽƚŚŝŶŐ

͖Ϳ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŐǇŵŶĂƐƚŝĐ ƐŚŽĞƐ͖ ũĞƌƐĞǇƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ͿƉƵůůŽǀĞƌƐ͖ ƐǁĞĂƚĞƌƐ͖ ůŝǀĞƌŝĞƐ͖ ŵƵĨĨƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
͖ĨŽŽƚǁĞĂƌ ƵƉƉĞƌƐ͖ ƉŽĐŬĞƚ ƐƋƵĂƌĞƐ͖ ƉĂƌŬĂƐ
͖ƉĞůĞƌŝŶĞƐ͖ ƉĞůŝƐƐĞƐ͖ ƚƌŽƵƐĞƌƐ͖ ŐĂŝƚĞƌƐ͕ ƐƉĂƚƐ

ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐůŝƉƐ ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐͿ͖

, التنانري, طواقي االستحمام, مالبس من جلد م ّقلد,جلدية

ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ĚĞƚĂĐŚĂďůĞ ĐŽůůĂƌƐ͖ĐůŽƚŚŝŶŐ

283
ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ͖

 معاطف, معاطف خارجية,)من مالبس2017/11/7
جاهزة (اجزاء
بطاانت
العرشون
العدد
 أثواب من, أحذية للرايضة البدنية,) جالبيات (مالبس,خفيفة

ĐůŽƚŚŝŶŐ ŽĨ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ͖

ƐŚŽǁĞƌ ĐĂƉƐ͖ ƐŬŝƌƚƐ͖ ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ůŝŶŝŶŐƐ ;ƉĂƌƚƐ ŽĨ
ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖

ŽǀĞƌĐŽĂƚƐ͕

ƚŽƉĐŽĂƚƐ͖

 أغطية, أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية,)الصوف (مالبس

ŐĂďĂƌĚŝŶĞƐ

, جيوب مربعة, فرعات لباس القدم,)لتدفئة اليدين (مالبس

;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŐǇŵŶĂƐƚŝĐ ƐŚŽĞƐ͖ ũĞƌƐĞǇƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖

 طماقات, طماقات, بنطلوانت, أوشحة,جاكيتات مقلنسة

ƉƵůůŽǀĞƌƐ͖ ƐǁĞĂƚĞƌƐ͖ ůŝǀĞƌŝĞƐ͖ ŵƵĨĨƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖

 مالبس حمبوكة, مالبس حمبوكة,) طماقات (اغطية للساق,للكاحل

ĨŽŽƚǁĞĂƌ ƵƉƉĞƌƐ͖ ƉŽĐŬĞƚ ƐƋƵĂƌĞƐ͖ ƉĂƌŬĂƐ͖

 مالبس, مالبس خارجية, مالبس للرايضة البدنية,)(مالبس

ƉĞůĞƌŝŶĞƐ͖ ƉĞůŝƐƐĞƐ͖ ƚƌŽƵƐĞƌƐ͖ ŐĂŝƚĞƌƐ͕ ƐƉĂƚƐ͖
ůĞŐŐŝŶŐƐ͖ŚŽƐŝĞƌǇ͖ŬŶŝƚǁĞĂƌ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĐůŽƚŚŝŶŐĨŽƌ

, قبعات, سراويل داخلية,) ساري (لباس هندي, الصنادل,داخلية

ŐǇŵŶĂƐƚŝĐƐ͖ ŽƵƚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ƵŶĚĞƌǁĞĂƌ͖ ƐĂŶĚĂůƐ͖

, سيور للطماق, أثواب فضفاضة,)أغطية وجه (مخار او حجاب

ƐĂƌŝƐ͖ ƵŶĚĞƌƉĂŶƚƐ͖ ŚĂƚƐ͖ ǁŝŵƉůĞƐ͖ ƚŽŐĂƐ͖ ŐĂŝƚĞƌ

 االحذية, االحذية, أخفاف, بدالت, عمائم,أحزمة للبنطلوانت

ƐƚƌĂƉƐ͕ ƚƌŽƵƐĞƌ ƐƚƌĂƉƐ͖ ƚƵƌďĂŶƐ͖ ƐƵŝƚƐ͖ ƐůŝƉƉĞƌƐ͖

 الرايضية

ƐŚŽĞƐ͖ƐƉŽƌƚƐƐŚŽĞƐ

In the name of: Industria de Diseno
Textil, S.A. (Inditex, S.A.)

, (انديتيكس.ايه. اس, انداسرتاي دي ديزينو تكستيل: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕
ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕ϭϱϭϰϮZd/yK͕
KZhE͕^W/E
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

,

In the
S.A.)



name of: I ndus tria

de

).ايه.اس

 اديفوسووو انووديكو,  افونووودا دي ال ديب ت سووو: العن و ا

 اسب نو,  ايه ك رون,  اكسكو س35351


W͘K Žǆ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
Ϳ


; 09

Dise no Te xtil,

S.A.

(Indite x,

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕
ϭϱϭϰϮZd/yK͕KZhE͕^W/E



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ







دي نت سوو ن

15112

ن

:





,

ديزينو
دي
,(انديتيكس

418

ال

دا

انداسرتاي
. ايه.اس

اف ن وودا

,انوووووووووووديت كال
اس

, ين

ين

:

:
أبسم
,تكستيل

).ايه.اس

ا
العنون

اد ف سووووووووووو ن
ا

,اكست كسن

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ







; 79 Ϳ
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Date : 03/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞ Ăƌ͕ŚĞ ĂĚŐĞ Ăƌ͖ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖ 

In Class: 35

ĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝ ďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞ ƌ͖ŚĞ ĂĚďĂŶĚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞ ƐƐŝŶŐŐŽǁŶƐ͖ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖
ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐĂŶĚƐĂŶĚĂůƐ͖ďŽĂƐ;ŶĞ ĐŬůĞ ƚƐͿ͖ďĂďŝĞƐΖ ƉĂŶƚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĐŽůůĂƌƉƌŽƚĞ ĐƚŽƌƐ͖ďŽŽƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐĂŶĚďĞ ĂĐŚ
ƐŚŽĞ Ɛ͖ŚŽŽĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŚĂǁůƐ͖ďĞ ůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ŵŽŶĞ Ǉ
ďĞ ůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞ ƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞ ƌͲ ƐŬŝŝŶŐ͖ŶĞ ĐŬƚŝĞ Ɛ͖
ĐŽƌƐĞ ƚƐ;ƵŶĚĞ ƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞƐĨŽƌǁĞ Ăƌ͖ĨƵƌƐƚŽůĞ Ɛ͖
ƐĐĂƌǀĞ Ɛ͖ĐĂƉƐ;ŚĞ ĂĚǁĞ ĂƌͿ͖ŐůŽǀĞ Ɛ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĂƚĞ ƌƉƌŽŽĨ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ŐŝƌĚůĞ Ɛ͖ŵĂŶƚŝůůĂƐ͖ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ƐŽĐŬƐ͖ďĂŶĚĂŶĂƐ
;ŶĞ ĐŬĞ ƌĐŚŝĞĨƐͿ͖ĨƵƌƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƉǇũĂŵĂƐ͖ƐŽůĞ ƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞ Ăƌ͖
ŚĞ ĞůƐ͖ǀĞŝůƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐƵƐƉĞŶĚĞ ƌƐ͖ůĂǇĞ ƚƚĞ Ɛ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ĐŽůůĂƌƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŝŶŐůĞ ƚƐ͖ŵŝƚƚĞ ŶƐ͖Ğ ĂƌŵƵĨĨƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ŝŶŶĞ ƌƐŽůĞ Ɛ͖ĐƵĨĨƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞ ƐƐƐŚŝĞ ůĚƐ͖
ďĞ ĂĐŚĐůŽƚŚĞ Ɛ͖ƉŽĐŬĞ ƚƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖ƐŽĐŬƐƐƵƐƉĞ ŶĚĞ ƌƐ͖

Date: 03/07/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ
ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌ ƐĂůĞƐ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖
ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚ
ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ
ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ





 45734: العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31762
In Class : 25

30267 : العالمة التجارية رقم

79 : يف الصنف


7102 /12 /13 : التاريخ
 مالبس, املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل
ذري

لالطفال

,مباذل
الراس

صدرايت

 41 : يف الصنف

,والدراجات

السيارات

,)( مالبس
رأس
اربطة
,الورق
من
اذطية
,السباحة
مالبس
,احلمام

سائقي

مصنوعة
مالبس

 سراويل اطفال من,االوشحة
,لالستحمام والصنادل
, احيية رايضية واحيية الشاطىء, ايقات واقية,النسيج
مة
احز

,)( مالبس

مة
احز

 0257/27/24 : التاريخ
,شاالت

,)( مالبس

برانس

 ربطات,جل على املاء
 بدالت رطبة للتز,)للنقود ( مالبس
,نطق
,)داخلية
( مالبس
للنساء
مشدات
,العنق

 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,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

ŽĨ ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ
ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
284
ĨŽƌ ƐĂůĞƐ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖
ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚ
ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ
ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ
;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ
ƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ
ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ ĂƌƚŝƐƚƐ͖
ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ

ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ŽƉŝŶŝŽŶ
ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ǁŚŽůĞƐĂůĞ ĂŶĚ ƌĞƚĂŝů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ĂŶǇ ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ
ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ͕ ŽĨ Ă
ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ŐŽŽĚƐ͕ ĞŶĂďůŝŶŐ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ ƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘

,جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

 حترير,الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
إعداد مناذج
خدمات
2017/11/7
العرشون
العدد
 خدمات املساعدة, خدمات عرض عامة,النصوص االعالنية
 ترويج, عرض املنتوجات,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى

 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,على شبكة كمبيوترات

 ادارة, توزيع العينات,)املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة,امللفات احملوسبة

, أتجري املساحات اإلعالنية, 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, اإلعالن ابلربيد املباشر,فناين التمثيل

, 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,وابلتجزئة ابي طريقة كانت
  وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها،لصاحل الغري

In the name of: Industria de Diseno
Textil, S.A. (Inditex, S.A.)

, (انديتيكس.ايه. اس, انداسرتاي دي ديزينو تكستيل: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕
ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕ϭϱϭϰϮZd/yK͕
KZhE͕^W/E
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

,








 اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة,االعالنية او التجارية

).ايه.اس

 اديفوسووو انووديكو,  افونووودا دي ال ديب ت سووو: العن و ا

 اسب نو,  ايه ك رون,  اكسكو س35351

W͘K Žǆ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex,
S.A.)
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕
ϭϱϭϰϮZd/yK͕KZhE͕^W/E

285

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:



; 42 Ϳ

انداسرتاي
. ايه.اس

:
أبسم
,تكستيل



 اف ن وودا دا ال دي نت سوو ن:

).ايه.اس
العنونا

2017/11/7 العدد العرشون

15112 ,اد ف سووووووووووو ن انوووووووووووديت كال
ن

419




,

ديزينو
دي
,(انديتيكس

 اس, ين

ين

 ا,اكست كسن

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

ĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝ ďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͖ŚĞĂĚďĂŶĚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞƐƐŝŶŐŐŽǁŶƐ͖ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖
ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐĂŶĚƐĂŶĚĂůƐ͖ďŽĂƐ;ŶĞĐŬůĞƚƐͿ͖ďĂďŝĞƐΖƉĂŶƚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĐŽůůĂƌƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖ďŽŽƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐĂŶĚďĞĂĐŚ
ƐŚŽĞƐ͖ŚŽŽĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŚĂǁůƐ͖ďĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ŵŽŶĞǇ
ďĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞƌͲƐŬŝŝŶŐ͖ŶĞĐŬƚŝĞƐ͖
ĐŽƌƐĞƚƐ;ƵŶĚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞƐĨŽƌǁĞĂƌ͖ĨƵƌƐƚŽůĞƐ͖
ƐĐĂƌǀĞƐ͖ĐĂƉƐ;ŚĞĂĚǁĞĂƌͿ͖ŐůŽǀĞƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ŐŝƌĚůĞƐ͖ŵĂŶƚŝůůĂƐ͖ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ƐŽĐŬƐ͖ďĂŶĚĂŶĂƐ
;ŶĞĐŬĞƌĐŚŝĞĨƐͿ͖ĨƵƌƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƉǇũĂŵĂƐ͖ƐŽůĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͖
ŚĞĞůƐ͖ǀĞŝůƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ůĂǇĞƚƚĞƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ĐŽůůĂƌƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŝŶŐůĞƚƐ͖ŵŝƚƚĞŶƐ͖ĞĂƌŵƵĨĨƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ŝŶŶĞƌƐŽůĞƐ͖ĐƵĨĨƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞƐƐƐŚŝĞůĚƐ͖
ďĞĂĐŚĐůŽƚŚĞƐ͖ƉŽĐŬĞƚƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖ƐŽĐŬƐƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖

In Class: 25

Date: 03/07/2017





30261 : التجارية رقم
 79 : يف الصنف

 45733: العالمة التجارية رقم

 7102 /12 /13 : التاريخ
 مالبس, املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل
لالطفال ذري
,مباذل
الراس

صدرايت

,سائقي السيارات والدراجات

 01 : يف الصنف

,)اربطة رأس ( مالبس
,من الورق
اذطية
,السباحة
مالبس
,احلمام

مصنوعة
مالبس

 0257/27/24 : التاريخ

 سراويل اطفال من, االوشحة,لالستحمام والصنادل
, احيية رايضية واحيية الشاطىء, ايقات واقية,النسيج
احزمة

,)( مالبس

احزمة

,شاالت

,)( مالبس

برانس

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŚĞĂĚŐĞĂƌ͖  مالبس سائقي, املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل
ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͖
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐŝŶŐ ŐŽǁŶƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ
ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ ĐĂƉƐ ĂŶĚ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ďŽĂƐ
;ŶĞĐŬůĞƚƐͿ͖

ďĂďŝĞƐΖ

ƉĂŶƚƐ

;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖

ĐŽůůĂƌ

ƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖ ďŽŽƚƐ ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ ďĞĂĐŚ ƐŚŽĞƐ͖
ŚŽŽĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐŚĂǁůƐ͖ ďĞůƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŵŽŶĞǇ
ďĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞƌͲƐŬŝŝŶŐ͖ŶĞĐŬƚŝĞƐ͖
ĐŽƌƐĞƚƐ;ƵŶĚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞƐĨŽƌǁĞĂƌ͖ĨƵƌƐƚŽůĞƐ͖
ƐĐĂƌǀĞƐ͖ ĐĂƉƐ ;ŚĞĂĚǁĞĂƌͿ͖ ŐůŽǀĞƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ŐŝƌĚůĞƐ͖ ŵĂŶƚŝůůĂƐ͖ ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖
ƐŽĐŬƐ͖ ďĂŶĚĂŶĂƐ ;ŶĞĐŬĞƌĐŚŝĞĨƐͿ͖ ĨƵƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ƉǇũĂŵĂƐ͖ƐŽůĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ŚĞĞůƐ͖ǀĞŝůƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ ůĂǇĞƚƚĞƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĐŽůůĂƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ƐŝŶŐůĞƚƐ͖ ŵŝƚƚĞŶƐ͖ ĞĂƌ ŵƵĨĨƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŝŶŶĞƌ ƐŽůĞƐ͖
ĐƵĨĨƐ͕ ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐ ƐŚŝĞůĚƐ͖ ďĞĂĐŚ
ĐůŽƚŚĞƐ͖ ƉŽĐŬĞƚƐ ĨŽƌ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ƐŽĐŬƐ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖
ƐƚŽĐŬŝŶŐ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ ƉĞƚƚŝĐŽĂƚƐ͖ ƚŝŐŚƚƐ͖ ĂƉƌŽŶƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŵĂƐƋƵĞƌĂĚĞ ĐŽƐƚƵŵĞƐ͖ ƵŶŝĨŽƌŵƐ͖ ĐĂƉ
ƉĞĂŬƐ͖ ŐĂůŽƐŚĞƐ͖ ǁŽŽĚĞŶ ƐŚŽĞƐ͖ ŐĂƌƚĞƌƐ͖ ĐŽĂƚƐ͖
ĞƐƉĂƌƚŽ ƐŚŽĞƐ Žƌ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ŶŽŶͲƐůŝƉƉŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ďŽŽƚƐ ĂŶĚ ƐŚŽĞƐ͖ ďĂƚŚ ƌŽďĞƐ͖ ďĂƚŚ ƐůŝƉƉĞƌƐ͖
ŽǀĞƌĂůůƐ͕ ƐŵŽĐŬƐ͖ ƚĞĚĚŝĞƐ ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐͿ͖ ďĞƌĞƚƐ͖
ĨŽŽƚŵƵĨĨƐ͕ ŶŽƚ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ŚĞĂƚĞĚ͖ ůĂĐĞ ďŽŽƚƐ͖
ďŽŽƚƐ͖ ďŽŽƚ ƵƉƉĞƌƐ͖ ƐƚƵĚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚďĂůů ďŽŽƚƐ͖ ŚĂůĨͲ
ďŽŽƚƐ͖ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ƚŝƉƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ǁĞůƚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ĚƌĂǁĞƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͕ ƉĂŶƚƐ͖ ƐŚŝƌƚƐ͖ ƐŚŝƌƚ
ǇŽŬĞƐ͖ ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐ͖ ĐŚĞŵŝƐĞƚƚĞƐ ;ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐͿ͖ ƚĞĞͲ
ƐŚŝƌƚƐ͖ ďŽĚŝĐĞƐ ;ůŝŶŐĞƌŝĞͿ͖ ǀĞƐƚƐ͕ ǁĂŝƐƚĐŽĂƚƐ͖ ũĂĐŬĞƚƐ

 ربطات, بدالت رطبة للتزجل على املاء,)للنقود ( مالبس
,نطق
,)داخلية
( مالبس
للنساء
مشدات
,العنق

 صدرايت لالطفال غري مصنوعة من,السيارات والدراجات

 مالبس, مالبس احلمام, مباذل,) اربطة رأس (مالبس,الورق

, االوشحة, اغطية الراس لالستحمام والصنادل,السباحة

 احذية رايضية واحذية, ايقات واقية,سراويل اطفال من النسيج

 احزمة,) احزمة (مالبس, شاالت,) برانس (مالبس,الشاطىء
, ربطات العنق, بدالت رطبة للتزجل على املاء,)للنقود (مالبس
, شاالت الفرو, نطق,)مشدات للنساء (مالبس داخلية

 مالبس,) قفافيز (مالبس,) قبعات (اغطية الراس,االوشحة
, جوارب طويلة, طرحات, مشدات للنساء,للوقاية من املاء

,) فرو (مالبس,) مناديل خمرمة (مناديل للرقبة,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

,) مراييل (مالبس, 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, مالبس نسائية داخلية,جالبيب

 فرعات, ابواط, أحذية ذات أربطة,كهرابئياً لتدفئة القدمني
 لوازم معدنية, أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم,األحذية

, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم,لألحذية

 ايقات, قمصان, سراويل داخلية,)سراويل داخلية (مالبس

 قمصان,) صدارات (صدر القميص, صدر القميص,قمصان
, صدرايت, صدارات,) صدارات (مالبس داخلية,نصف كم

ŽǀĞƌĂůůƐ͕ ƐŵŽĐŬƐ͖ ƚĞĚĚŝĞƐ ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐͿ͖ ďĞƌĞƚƐ͖
ĨŽŽƚŵƵĨĨƐ͕ ŶŽƚ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ŚĞĂƚĞĚ͖ ůĂĐĞ ďŽŽƚƐ͖

286
ďŽŽƚƐ͖ ďŽŽƚ ƵƉƉĞƌƐ͖ ƐƚƵĚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚďĂůů ďŽŽƚƐ͖ ŚĂůĨͲ

ďŽŽƚƐ͖ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ƚŝƉƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ǁĞůƚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ĚƌĂǁĞƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͕ ƉĂŶƚƐ͖ ƐŚŝƌƚƐ͖ ƐŚŝƌƚ
ǇŽŬĞƐ͖ ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐ͖ ĐŚĞŵŝƐĞƚƚĞƐ ;ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐͿ͖ ƚĞĞͲ
ƐŚŝƌƚƐ͖ ďŽĚŝĐĞƐ ;ůŝŶŐĞƌŝĞͿ͖ ǀĞƐƚƐ͕ ǁĂŝƐƚĐŽĂƚƐ͖ ũĂĐŬĞƚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĨŝƐŚŝŶŐ ǀĞƐƚƐ͖ ƐƚƵĨĨ ũĂĐŬĞƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐůŝƉƐ ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐͿ͖
ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐůŽƚŚŝŶŐ͖ĚĞƚĂĐŚĂďůĞĐŽůůĂƌƐ͖ĐůŽƚŚŝŶŐŽĨ
ůĞĂƚŚĞƌ͖ ĐůŽƚŚŝŶŐ ŽĨ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ͖ ƐŚŽǁĞƌ
ĐĂƉƐ͖ ƐŬŝƌƚƐ͖ ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ůŝŶŝŶŐƐ;ƉĂƌƚƐ ŽĨĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ŽǀĞƌĐŽĂƚƐ͕

ƚŽƉĐŽĂƚƐ͖

ŐĂďĂƌĚŝŶĞƐ

;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖

ŐǇŵŶĂƐƚŝĐ ƐŚŽĞƐ͖ ũĞƌƐĞǇƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƉƵůůŽǀĞƌƐ͖
ƐǁĞĂƚĞƌƐ͖ ůŝǀĞƌŝĞƐ͖ ŵƵĨĨƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĨŽŽƚǁĞĂƌ
ƵƉƉĞƌƐ͖ƉŽĐŬĞƚƐƋƵĂƌĞƐ͖ƉĂƌŬĂƐ͖ƉĞůĞƌŝŶĞƐ͖ƉĞůŝƐƐĞƐ͖
ƚƌŽƵƐĞƌƐ͖ŐĂŝƚĞƌƐ͕ ƐƉĂƚƐ͖ůĞŐŐŝŶŐƐ͖ŚŽƐŝĞƌǇ͖ŬŶŝƚǁĞĂƌ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĐůŽƚŚŝŶŐ ĨŽƌ ŐǇŵŶĂƐƚŝĐƐ͖ ŽƵƚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖
ƵŶĚĞƌǁĞĂƌ͖ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ƐĂƌŝƐ͖ ƵŶĚĞƌƉĂŶƚƐ͖ ŚĂƚƐ͖
ǁŝŵƉůĞƐ͖ ƚŽŐĂƐ͖ ŐĂŝƚĞƌ ƐƚƌĂƉƐ͕ ƚƌŽƵƐĞƌ ƐƚƌĂƉƐ͖
ƚƵƌďĂŶƐ͖ƐƵŝƚƐ͖ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ƐŚŽĞƐ͖ƐƉŽƌƚƐƐŚŽĞƐ

 أغطية ال تسخن, برييهات, مالبس نسائية داخلية,جالبيب

 فرعات, ابواط, أحذية ذات أربطة,كهرابئياً لتدفئة القدمني
2017/11/7 العدد العرشون
 لوازم معدنية, أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم,األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم,لألحذية

 ايقات, قمصان, سراويل داخلية,)سراويل داخلية (مالبس

 قمصان,) صدارات (صدر القميص, صدر القميص,قمصان
, صدرايت, صدارات,) صدارات (مالبس داخلية,نصف كم

 جاكيتات من, صدارات لصيد السمك,)اجلاكيتات (مالبس

 قمصان داخلية,) قمصان مسرولة (مالبس,)الصوف (مالبس

 مالبس, ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة,)(مالبس داخلية

, التنانري, طواقي االستحمام, مالبس من جلد م ّقلد,جلدية
 معاطف, معاطف خارجية,)بطاانت جاهزة (اجزاء من مالبس

 أثواب من, أحذية للرايضة البدنية,) جالبيات (مالبس,خفيفة
, أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية,)الصوف (مالبس

 جيوب, فرعات لباس القدم,)أغطية لتدفئة اليدين (مالبس

, طماقات, بنطلوانت, أوشحة, جاكيتات مقلنسة,مربعة

, مالبس حمبوكة,) طماقات (اغطية للساق,طماقات للكاحل

 مالبس, مالبس للرايضة البدنية,)مالبس حمبوكة (مالبس

,) ساري (لباس هندي, الصنادل, مالبس داخلية,خارجية
 أثواب,) أغطية وجه (مخار او حجاب, قبعات,سراويل داخلية

, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت, سيور للطماق,فضفاضة

  االحذية الرايضية, االحذية,أخفاف

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex,
S.A.)

, (انديتيكس.ايه. اس,تكستيل
).ايه.اس

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕
ϭϱϭϰϮZd/yK͕KZhE͕^W/E
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 انداسرتاي دي ديزينو: أبسم

,  افونودا دي ال ديب ت سوو: العن ا
35351 ,

اسب نو
, ديرون
انداسرتايايه ك
, اكسكو س
ديزينو
:

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex,
S.A.)

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:





أبسم
,تكستيل

. ايه.اس

 اف ن وودا دا ال دي نت سوو ن:

).ايه.اس

العنونا

15112 ,اد ف سووووووووووو ن انوووووووووووديت كال
 اس, ين

ين

 ا,اكست كسن

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ






,

ن





,(انديتيكس

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕
ϭϱϭϰϮZd/yK͕KZhE͕^W/E



اديفوسووووووووووووو انووووووووووووديكو

;
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ͖ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖ

ĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝ ďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͖ŚĞĂĚďĂŶĚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞƐƐŝŶŐŐŽǁŶƐ͖ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖
ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐĂŶĚƐĂŶĚĂůƐ͖ďŽĂƐ;ŶĞĐŬůĞƚƐͿ͖ďĂďŝĞƐΖƉĂŶƚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĐŽůůĂƌƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖ďŽŽƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐĂŶĚďĞĂĐŚ
ƐŚŽĞƐ͖ŚŽŽĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŚĂǁůƐ͖ďĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ŵŽŶĞǇ
ďĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞƌͲƐŬŝŝŶŐ͖ŶĞĐŬƚŝĞƐ͖
ĐŽƌƐĞƚƐ;ƵŶĚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞƐĨŽƌǁĞĂƌ͖ĨƵƌƐƚŽůĞƐ͖
ƐĐĂƌǀĞƐ͖ĐĂƉƐ;ŚĞĂĚǁĞĂƌͿ͖ŐůŽǀĞƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ŐŝƌĚůĞƐ͖ŵĂŶƚŝůůĂƐ͖ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ƐŽĐŬƐ͖ďĂŶĚĂŶĂƐ
;ŶĞĐŬĞƌĐŚŝĞĨƐͿ͖ĨƵƌƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƉǇũĂŵĂƐ͖ƐŽůĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͖
ŚĞĞůƐ͖ǀĞŝůƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ůĂǇĞƚƚĞƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ĐŽůůĂƌƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŝŶŐůĞƚƐ͖ŵŝƚƚĞŶƐ͖ĞĂƌŵƵĨĨƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ŝŶŶĞƌƐŽůĞƐ͖ĐƵĨĨƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞƐƐƐŚŝĞůĚƐ͖
ďĞĂĐŚĐůŽƚŚĞƐ͖ƉŽĐŬĞƚƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖ƐŽĐŬƐƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖

/Ŷ

ZĞƐƉĞĐƚ

ŽĨ͗

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ





 41 : يف الصنف

30261 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف

 7102 /12 /13 : التاريخ
 مالبس, املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل
لالطفال ذري
,مباذل
الراس

صدرايت

 0257/27/24 : التاريخ

,سائقي السيارات والدراجات

,)اربطة رأس ( مالبس
,من الورق
اذطية
,السباحة
مالبس
,احلمام

مصنوعة
مالبس

 النشاط, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل

 سراويل اطفال من, االوشحة,لالستحمام والصنادل
, احيية رايضية واحيية الشاطىء, ايقات واقية,النسيج

 خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية,املكتيب
احزمة

,)( مالبس

احزمة

,شاالت

,)( مالبس

برانس

 ربطات, بدالت رطبة للتزجل على املاء,)للنقود ( مالبس
,نطق
,)داخلية
( مالبس
للنساء
مشدات
,العنق

 تنظيم املعارض التجارية للغاايت,لشركات صناعية او جتارية
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/Ŷ

ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘

2017/11/7 العدد العرشون

 0257/27/24 : 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,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى

 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق

التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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
, 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,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

In the name of: Industria de Diseno
Textil, S.A. (Inditex, S.A.)

, (انديتيكس.ايه. اس, انداسرتاي دي ديزينو تكستيل: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕
ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕ϭϱϭϰϮZd/yK͕
KZhE͕^W/E
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

,






).ايه.اس

 اديفوسوو انوديكو,  افونودا دي ال ديب ت سو: العن ا

 اسب نو,  ايه ك رون,  اكسكو س35351

W͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞ Ăƌ͕ŚĞ ĂĚŐĞ Ăƌ͖ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖ 

ĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝ ďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞ ƌ͖ŚĞ ĂĚďĂŶĚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞ ƐƐŝŶŐŐŽǁŶƐ͖ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖
ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐĂŶĚƐĂŶĚĂůƐ͖ďŽĂƐ;ŶĞ ĐŬůĞ ƚƐͿ͖ďĂďŝĞƐΖ ƉĂŶƚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĐŽůůĂƌƉƌŽƚĞ ĐƚŽƌƐ͖ďŽŽƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐĂŶĚďĞ ĂĐŚ
ƐŚŽĞ Ɛ͖ŚŽŽĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŚĂǁůƐ͖ďĞ ůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ŵŽŶĞ Ǉ
ďĞ ůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞ ƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞ ƌͲ ƐŬŝŝŶŐ͖ŶĞ ĐŬƚŝĞ Ɛ͖ĐŽƌƐĞ ƚƐ
;ƵŶĚĞ ƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞ ƐĨŽƌǁĞ Ăƌ͖ĨƵƌƐƚŽůĞ Ɛ͖ƐĐĂƌǀĞ Ɛ͖ĐĂƉƐ
;ŚĞ ĂĚǁĞ ĂƌͿ͖ŐůŽǀĞ Ɛ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĂƚĞ ƌƉƌŽŽĨĐůŽƚŚŝŶŐ͖ŐŝƌĚůĞ Ɛ͖
ŵĂŶƚŝůůĂƐ͖ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ƐŽĐŬƐ͖ďĂŶĚĂŶĂƐ;ŶĞ ĐŬĞ ƌĐŚŝĞ ĨƐͿ͖ĨƵƌƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƉǇũĂŵĂƐ͖ƐŽůĞ ƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞ Ăƌ͖ŚĞĞ ůƐ͖ǀĞ ŝůƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐƵƐƉĞ ŶĚĞ ƌƐ͖ůĂǇĞ ƚƚĞ Ɛ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĐŽůůĂƌƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŝŶŐůĞ ƚƐ͖ŵŝƚƚĞ ŶƐ͖Ğ ĂƌŵƵĨĨƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ŝŶŶĞ ƌ
ƐŽůĞ Ɛ͖ĐƵĨĨƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞ ƐƐƐŚŝĞůĚƐ͖ďĞ ĂĐŚ
ĐůŽƚŚĞ Ɛ͖ƉŽĐŬĞ ƚƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖ƐŽĐŬƐƐƵƐƉĞ ŶĚĞ ƌƐ͖ƐƚŽĐŬŝŶŐ

In Class: 25

Date: 03/07/2017





30266 : ية رقم
العالمة ا لتجار

79 : يف ا لصنف


7102 /12 /13 :
 مالبس, املال بس وألبسة القدم وأذطية ا لرأس: من اجل
ذري

لالطفال

,مباذل
ا لراس

 45733: العالمة التجارية رقم

ايت
صدر

,وا لدراجات

السيارات

,)( مالبس
أس
ر
اربطة
,رق
ا لو
من
اذطية
,السباحة
مالبس
,احلمام

سا ئقي

مصنوعة
مالبس

من
اطفال
اويل
سر
,االوشحة
,لالستحمام وا لصنادل
واحي ية
ايضية
ر
احيية
,واقية
ايقات
,ا لنسيج
,)( مال بس

احزمة

,شاالت

 01 : يف الصنف

,)( مال بس

ا نس
بر

,الشاطىء

,جل على املاء
 بدالت رطبة للتز,)مة للنقود ( مالبس
احز
, نطق,) مشد ات للنساء ( مال بس د اخلية,ربطات العنق

 0257/27/24 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ůŽƚŚŝŶŐ͕ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ ŚĞĂĚŐĞĂƌ͖  مالبس سائقي, املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل
ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͖
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐŝŶŐ ŐŽǁŶƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ
ƐƵŝƚƐ͕ ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖ ďĂƚŚŝŶŐ ĐĂƉƐ ĂŶĚ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ďŽĂƐ
;ŶĞĐŬůĞƚƐͿ͖

ďĂďŝĞƐΖ

ƉĂŶƚƐ

;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖

ĐŽůůĂƌ

ƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖ ďŽŽƚƐ ĨŽƌ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ ďĞĂĐŚ ƐŚŽĞƐ͖
ŚŽŽĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐŚĂǁůƐ͖ ďĞůƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŵŽŶĞǇ
ďĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞƌͲƐŬŝŝŶŐ͖ŶĞĐŬƚŝĞƐ͖
ĐŽƌƐĞƚƐ;ƵŶĚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞƐĨŽƌǁĞĂƌ͖ĨƵƌƐƚŽůĞƐ͖
ƐĐĂƌǀĞƐ͖ ĐĂƉƐ ;ŚĞĂĚǁĞĂƌͿ͖ ŐůŽǀĞƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ŐŝƌĚůĞƐ͖ ŵĂŶƚŝůůĂƐ͖ ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖
ƐŽĐŬƐ͖ ďĂŶĚĂŶĂƐ ;ŶĞĐŬĞƌĐŚŝĞĨƐͿ͖ ĨƵƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ƉǇũĂŵĂƐ͖ƐŽůĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ŚĞĞůƐ͖ǀĞŝůƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ ůĂǇĞƚƚĞƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĐŽůůĂƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ƐŝŶŐůĞƚƐ͖ ŵŝƚƚĞŶƐ͖ ĞĂƌ ŵƵĨĨƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŝŶŶĞƌ ƐŽůĞƐ͖
ĐƵĨĨƐ͕ ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĚƌĞƐƐ ƐŚŝĞůĚƐ͖ ďĞĂĐŚ
ĐůŽƚŚĞƐ͖ ƉŽĐŬĞƚƐ ĨŽƌ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ ƐŽĐŬƐ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖
ƐƚŽĐŬŝŶŐ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐ͖ ƉĞƚƚŝĐŽĂƚƐ͖ ƚŝŐŚƚƐ͖ ĂƉƌŽŶƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ŵĂƐƋƵĞƌĂĚĞ ĐŽƐƚƵŵĞƐ͖ ƵŶŝĨŽƌŵƐ͖ ĐĂƉ
ƉĞĂŬƐ͖ ŐĂůŽƐŚĞƐ͖ ǁŽŽĚĞŶ ƐŚŽĞƐ͖ ŐĂƌƚĞƌƐ͖ ĐŽĂƚƐ͖
ĞƐƉĂƌƚŽ ƐŚŽĞƐ Žƌ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ŶŽŶͲƐůŝƉƉŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
ďŽŽƚƐ ĂŶĚ ƐŚŽĞƐ͖ ďĂƚŚ ƌŽďĞƐ͖ ďĂƚŚ ƐůŝƉƉĞƌƐ͖
ŽǀĞƌĂůůƐ͕ ƐŵŽĐŬƐ͖ ƚĞĚĚŝĞƐ ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐͿ͖ ďĞƌĞƚƐ͖
ĨŽŽƚŵƵĨĨƐ͕ ŶŽƚ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ŚĞĂƚĞĚ͖ ůĂĐĞ ďŽŽƚƐ͖
ďŽŽƚƐ͖ ďŽŽƚ ƵƉƉĞƌƐ͖ ƐƚƵĚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚďĂůů ďŽŽƚƐ͖ ŚĂůĨͲ
ďŽŽƚƐ͖ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ƚŝƉƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ǁĞůƚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ĚƌĂǁĞƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͕ ƉĂŶƚƐ͖ ƐŚŝƌƚƐ͖ ƐŚŝƌƚ
ǇŽŬĞƐ͖ ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐ͖ ĐŚĞŵŝƐĞƚƚĞƐ ;ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐͿ͖ ƚĞĞͲ
ƐŚŝƌƚƐ͖ ďŽĚŝĐĞƐ ;ůŝŶŐĞƌŝĞͿ͖ ǀĞƐƚƐ͕ ǁĂŝƐƚĐŽĂƚƐ͖ ũĂĐŬĞƚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĨŝƐŚŝŶŐ ǀĞƐƚƐ͖ ƐƚƵĨĨ ũĂĐŬĞƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖

 صدرايت لالطفال غري مصنوعة من,السيارات والدراجات

 مالبس, مالبس احلمام, مباذل,) اربطة رأس (مالبس,الورق

, االوشحة, اغطية الراس لالستحمام والصنادل,السباحة

 احذية رايضية واحذية, ايقات واقية,سراويل اطفال من النسيج

 احزمة,) احزمة (مالبس, شاالت,) برانس (مالبس,الشاطىء

, ربطات العنق, بدالت رطبة للتزجل على املاء,)للنقود (مالبس
, شاالت الفرو, نطق,)مشدات للنساء (مالبس داخلية

 مالبس,) قفافيز (مالبس,) قبعات (اغطية الراس,االوشحة
, جوارب طويلة, طرحات, مشدات للنساء,للوقاية من املاء

,) فرو (مالبس,) مناديل خمرمة (مناديل للرقبة,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

,) مراييل (مالبس, 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, مالبس نسائية داخلية,جالبيب

 فرعات, ابواط, أحذية ذات أربطة,كهرابئياً لتدفئة القدمني
 لوازم معدنية, أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم,األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم,لألحذية

 ايقات, قمصان, سراويل داخلية,)سراويل داخلية (مالبس

 قمصان,) صدارات (صدر القميص, صدر القميص,قمصان
, صدرايت, صدارات,) صدارات (مالبس داخلية,نصف كم

 جاكيتات من, صدارات لصيد السمك,)اجلاكيتات (مالبس

ďŽŽƚƐ͖ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ƚŝƉƐ ĨŽƌ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ǁĞůƚƐ ĨŽƌ ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ ĨŽƌ

289
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ ĚƌĂǁĞƌƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͕ ƉĂŶƚƐ͖ ƐŚŝƌƚƐ͖ ƐŚŝƌƚ
ǇŽŬĞƐ͖ ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐ͖ ĐŚĞŵŝƐĞƚƚĞƐ ;ƐŚŝƌƚ ĨƌŽŶƚƐͿ͖ ƚĞĞͲ

ƐŚŝƌƚƐ͖ ďŽĚŝĐĞƐ ;ůŝŶŐĞƌŝĞͿ͖ ǀĞƐƚƐ͕ ǁĂŝƐƚĐŽĂƚƐ͖ ũĂĐŬĞƚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĨŝƐŚŝŶŐ ǀĞƐƚƐ͖ ƐƚƵĨĨ ũĂĐŬĞƚƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƐůŝƉƐ ;ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐͿ͖
ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐůŽƚŚŝŶŐ͖ĚĞƚĂĐŚĂďůĞĐŽůůĂƌƐ͖ĐůŽƚŚŝŶŐŽĨ
ůĞĂƚŚĞƌ͖ ĐůŽƚŚŝŶŐ ŽĨ ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ͖ ƐŚŽǁĞƌ
ĐĂƉƐ͖ ƐŬŝƌƚƐ͖ ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ůŝŶŝŶŐƐ;ƉĂƌƚƐ ŽĨĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖
ŽǀĞƌĐŽĂƚƐ͕

ƚŽƉĐŽĂƚƐ͖

ŐĂďĂƌĚŝŶĞƐ

;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖

ŐǇŵŶĂƐƚŝĐ ƐŚŽĞƐ͖ ũĞƌƐĞǇƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ƉƵůůŽǀĞƌƐ͖
ƐǁĞĂƚĞƌƐ͖ ůŝǀĞƌŝĞƐ͖ ŵƵĨĨƐ ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĨŽŽƚǁĞĂƌ
ƵƉƉĞƌƐ͖ƉŽĐŬĞƚƐƋƵĂƌĞƐ͖ƉĂƌŬĂƐ͖ƉĞůĞƌŝŶĞƐ͖ƉĞůŝƐƐĞƐ͖
ƚƌŽƵƐĞƌƐ͖ŐĂŝƚĞƌƐ͕ ƐƉĂƚƐ͖ůĞŐŐŝŶŐƐ͖ŚŽƐŝĞƌǇ͖ŬŶŝƚǁĞĂƌ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ ĐůŽƚŚŝŶŐ ĨŽƌ ŐǇŵŶĂƐƚŝĐƐ͖ ŽƵƚĞƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖
ƵŶĚĞƌǁĞĂƌ͖ ƐĂŶĚĂůƐ͖ ƐĂƌŝƐ͖ ƵŶĚĞƌƉĂŶƚƐ͖ ŚĂƚƐ͖
ǁŝŵƉůĞƐ͖ ƚŽŐĂƐ͖ ŐĂŝƚĞƌ ƐƚƌĂƉƐ͕ ƚƌŽƵƐĞƌ ƐƚƌĂƉƐ͖
ƚƵƌďĂŶƐ͖ƐƵŝƚƐ͖ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ƐŚŽĞƐ͖ƐƉŽƌƚƐƐŚŽĞƐ

 فرعات, ابواط, أحذية ذات أربطة,كهرابئياً لتدفئة القدمني
 لوازم معدنية, أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم,األحذية

, كعوب لألحذية, سيور لألحذية,القدم2017/11/7
العرشونزخارف لباس
,العددلألحذية
 ايقات, قمصان, سراويل داخلية,)سراويل داخلية (مالبس

 قمصان,) صدارات (صدر القميص, صدر القميص,قمصان
, صدرايت, صدارات,) صدارات (مالبس داخلية,نصف كم

 جاكيتات من, صدارات لصيد السمك,)اجلاكيتات (مالبس

 قمصان داخلية,) قمصان مسرولة (مالبس,)الصوف (مالبس

 مالبس, ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة,)(مالبس داخلية

, التنانري, طواقي االستحمام, مالبس من جلد م ّقلد,جلدية
 معاطف, معاطف خارجية,)بطاانت جاهزة (اجزاء من مالبس

 أثواب من, أحذية للرايضة البدنية,) جالبيات (مالبس,خفيفة
, أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية,)الصوف (مالبس

 جيوب, فرعات لباس القدم,)أغطية لتدفئة اليدين (مالبس

, طماقات, بنطلوانت, أوشحة, جاكيتات مقلنسة,مربعة

, مالبس حمبوكة,) طماقات (اغطية للساق,طماقات للكاحل

 مالبس, مالبس للرايضة البدنية,)مالبس حمبوكة (مالبس

,) ساري (لباس هندي, الصنادل, مالبس داخلية,خارجية
 أثواب,) أغطية وجه (مخار او حجاب, قبعات,سراويل داخلية

, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت, سيور للطماق,فضفاضة

  االحذية الرايضية, االحذية,أخفاف

In the name of: Grupo Massimo Dutti, S.A.

, غروبو ماسيمو دويت: أبسم
.ايه.اس

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕
ϭϱϭϰϮZd/yK͕;KZhEͿ͕^W/E
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the
S.A.)

na me

o f: I ndus tria

,  افونودا دي ال ديب ت سوو: العن ا
35351 ,

 اسب نو,)  (ايه ك رون, اكسكو س

de

Dise no Te xtil,

; 44 Ϳ

S.A.

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


(Indite x,
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Da te : 0 3 /0 7 /2 017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞ Ăƌ͕ŚĞ ĂĚŐĞ Ăƌ͖ŵŽƚŽƌŝƐƚƐΖ 

ĂŶĚĐǇĐůŝƐƚƐΖ ĐůŽƚŚŝŶŐ͖ďŝ ďƐ͕ŶŽƚŽĨƉĂƉĞ ƌ͖ŚĞ ĂĚďĂŶĚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞ ƐƐŝŶŐŐŽǁŶƐ͖ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͖
ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐĂŶĚƐĂŶĚĂůƐ͖ďŽĂƐ;ŶĞ ĐŬůĞ ƚƐͿ͖ďĂďŝĞƐΖ ƉĂŶƚƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĐŽůůĂƌƉƌŽƚĞ ĐƚŽƌƐ͖ďŽŽƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐĂŶĚďĞ ĂĐŚ
ƐŚŽĞ Ɛ͖ŚŽŽĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŚĂǁůƐ͖ďĞ ůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ŵŽŶĞ Ǉ
ďĞ ůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĞ ƚƐƵŝƚƐĨŽƌǁĂƚĞ ƌͲ ƐŬŝŝŶŐ͖ŶĞ ĐŬƚŝĞ Ɛ͖ĐŽƌƐĞ ƚƐ
;ƵŶĚĞ ƌĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐĂƐŚĞ ƐĨŽƌǁĞ Ăƌ͖ĨƵƌƐƚŽůĞ Ɛ͖ƐĐĂƌǀĞ Ɛ͖ĐĂƉƐ
;ŚĞ ĂĚǁĞ ĂƌͿ͖ŐůŽǀĞ Ɛ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ǁĂƚĞ ƌƉƌŽŽĨĐůŽƚŚŝŶŐ͖ŐŝƌĚůĞ Ɛ͖
ŵĂŶƚŝůůĂƐ͖ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͖ƐŽĐŬƐ͖ďĂŶĚĂŶĂƐ;ŶĞ ĐŬĞ ƌĐŚŝĞ ĨƐͿ͖ĨƵƌƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƉǇũĂŵĂƐ͖ƐŽůĞ ƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞ Ăƌ͖ŚĞĞ ůƐ͖ǀĞ ŝůƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐƵƐƉĞ ŶĚĞ ƌƐ͖ůĂǇĞ ƚƚĞ Ɛ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĐŽůůĂƌƐ
;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ƐŝŶŐůĞ ƚƐ͖ŵŝƚƚĞ ŶƐ͖Ğ ĂƌŵƵĨĨƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ŝŶŶĞ ƌ
ƐŽůĞ Ɛ͖ĐƵĨĨƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͖ĚƌĞ ƐƐƐŚŝĞůĚƐ͖ďĞ ĂĐŚ
ĐůŽƚŚĞ Ɛ͖ƉŽĐŬĞ ƚƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐ͖ƐŽĐŬƐƐƵƐƉĞ ŶĚĞ ƌƐ͖ƐƚŽĐŬŝŶŐ

In Class: 35

Date: 03/07/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

اد

اكست

dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ


ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ





30266 : ية رقم
العالمة ا لتجار

79 : يف ا لصنف

 45737: العالمة التجارية رقم


7102 /12 /13 : ا لتاريخ
 مالبس, املال بس وألبسة القدم وأذطية ا لرأس: من اجل
ذري

لالطفال

,مباذل
ا لراس

ايت
صدر

,وا لدراجات

السيارات

,)( مالبس
أس
ر
اربطة
,رق
ا لو
من
اذطية
,السباحة
مالبس
,احلمام

سا ئقي

مصنوعة
مالبس

 41 : يف الصنف

من
اطفال
اويل
سر
,االوشحة
,لالستحمام وا لصنادل
واحي ية
ايضية
ر
احيية
,واقية
ايقات
,ا لنسيج
,)( مال بس

احزمة

,شاالت

,)( مال بس

ا نس
بر

,الشاطىء

 0257/27/24 : التاريخ

,جل على املاء
 بدالت رطبة للتز,)مة للنقود ( مالبس
احز
, نطق,) مشد ات للنساء ( مال بس د اخلية,ربطات العنق

 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

Date: 03/07/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗
290
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖
ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘

In the name of: Grupo Massimo Dutti,
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀĞŶŝĚĂĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝŽŶ͕
ĚŝĨŝĐŝŽ/ŶĚŝƚĞǆ͕ϭϱϭϰϮZd/yK͕;
KZhEͿ͕^W/E
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 0257/27/24 : التاريخ

 النشاط, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
2017/11/7 العدد العرشون
 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,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق

التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات
 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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
, 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,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

.ايه. اس, غروبو ماسيمو دويت: أبسم
,

 اديفوسوو انوديكو,  افونودا دي ال ديب ت سو: العن ا

 اسب نو,)  (ايه ك رون,  اكسكو س35351

W͘KŽǆ /'/WͲdDWŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 31768





 45735: العالمة التجارية رقم

In Class: 5

 1 : يف الصنف

Date: 03/07/2017

 0257/27/24 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌ   أغذية األطفال, مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب: من اجل

ŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ

In the name
International
.م.م.الغذائية ش
 للمواد:العاملية
العالمة الشر
: أبسم
Trade
Mark of:
No.:
31769
 30265
التجاكةرية رقم

Foodstuffs Co. LLC
In
Class:
31 No.: 31769
Trade
Mark
رقم30
: الصنف
يف

30265

:
ية
ر
التجا
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ :ب. ص,  ش رع ال حود3  المنطق الصن عو رقم: العن ا
Date:
03/07/2017
 7102/12/13
: التاريخ
In
Class:
31
الصنف
يف
^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
 االم رات العربو المكحد،  رق30
 الش:،5335

ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŶŝŵĂů&ĞĞĚƐĂŶĚWĞƚ&ŽŽĚƐ͕&ŽŽĚƐƚƵĨĨ
Date:
03/07/2017
,
االليفة
وللحيواانت
للحيواانت
طعمة
:
اجل
من

7102
/
12
/
13
:
التاريخ


ĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
W͘K Žǆ
ͲdDW
ŐĞŶƚƐ
عنوان
الزراعية
احلاصالت
,للحيواانت
الشعري
,للحيواانت
مأكوالت
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŶŝŵĂů&ĞĞĚƐĂŶĚWĞƚ&ŽŽĚƐ͕&ŽŽĚƐƚƵĨĨ
,االليفة/'/W
وللحيواانت
طعمة: التبليغ
: اجل
من
 ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ůŝǀĞ
ĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 ومنتجات

ĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚ
احلاصالتاملصنفة يف
واحلبوب ذري
والغاابت
البساتني
الزراعية
,الشعري
,للحيواانت
مأكوالت
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ůŝǀĞ
; 39 Ϳ
ĨůŽǁĞƌƐ

ĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚ
واخلضروات
الفواكه
، احلية
احليواانت
,اخرى
فئات
ذري املصنفة يف
واحلبوب
والغاابت
البساتني
ومنتجات

; 39 Ϳ
ĨůŽǁĞƌƐ
 الطبيعية
، البيور
، الطازجة
423
واخلضروات
والزهورالفواكه
، النبااتتاحلية
احليواانت
,اخرى
فئات

In
the
name
of:
International
Foodstuffs
Co.
LLC
للمواد
العاملية
كة
الشر
:
أبسم
  النبااتت والزهور الطبيعية،  البيور، الطازجة

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
.م. ش:الغيائية
 العاملية للمواد.الشرمكة
أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘ 1 قووو الصوون د و ووا،المن.م:.م.ش
العن ونا
الغيائية
; 41 Ϳ
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
 الن و: ووووووووا
 عو
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘ ا11115
و ووا:ب
د.صون
الصو,وووووووودة
قووو،المن
العن ون









Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
المتحدة
االم و ات
ا1115
:ب.العرصو
,وووووووودة
الشوووووووو وا الن
عو
Trade Mark No.: 31769

45739

:
رقم
التجارية
العالمة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W Ͳ المتحدة
dDW وŐĞŶƚƐ
: التبليغ
االم ات العر
عنوانالش وا
In Class: 31

45
: يف الصنف
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
/'/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Date: 03/07/2017
 0257/27/24 : التاريخ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


/ŶZĞƐƉĞĐƚ
 ŶŝŵĂů
&ĞĞĚƐ ĂŶĚ WĞƚ &ŽŽĚƐ͕  مأكوالت,وللحيواانت االليفة
Trade
MarkŽĨ͗
No.:
31769
للحيواانت
طعمة
: اجل
من
 30265
 : رقم
التجارية
العالمة



Class:
In
31
&ŽŽĚƐƚƵĨĨ
ĨŽƌ No.:
ĂŶŝŵĂůƐ͕
Trade
Mark
31769 ŵĂůƚ͕ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ احلاصالت  الزراعية ومنتجات البساتني
رقم30
:,للحيواانت
الصنف
30265 :,الشعري
التجارية
يفالعالمة

ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂů
ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ŐƌĂŝŶƐ ŶŽƚ  احليواانت احلية,املصنفة يف فئات اخرى

Date:
03/07/2017
غري/12
واحلبوب
والغاابت
 7102
: التاريخ
In
Class:
31
30/13
يف
: الصنف




 ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ĐůĂƐƐĞƐ͕ ůŝǀĞ ĂŶŝŵĂůƐ͕ ĨƌĞƐŚ ĨƌƵŝƚƐ  النبااتت والزهور،  البذور،  الفواكه واخلضروات الطازجة،
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŶŝŵĂů&ĞĞĚƐĂŶĚWĞƚ&ŽŽĚƐ͕&ŽŽĚƐƚƵĨĨ
Date: 03/07/2017
,للحيواانت وللحيواانت االليفة
: اجل
من
 7102طعمة
/12/13
: التاريخ


ĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
ĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
الطبيعية
الزراعية
احلاصالت
,
الشعري
,
للحيواانت
مأكوالت
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŶŝŵĂů&ĞĞĚƐĂŶĚWĞƚ&ŽŽĚƐ͕&ŽŽĚƐƚƵĨĨ
,
االليفة
وللحيواانت
للحيواانت
طعمة
:  اجل
من
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ůŝǀĞ
ĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
In the name of: International
ĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚ
م.ذري
م.واحلبوبش
الغذائية
للمواد
العاملية
ومنتجاتالشركة
: أبسم
املصنفة يف.احلاصالت
والغاابت
البساتني
الزراعية
,الشعري
,للحيواانت
مأكوالت
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ůŝǀĞ
ĨůŽǁĞƌƐ

Foodstuffs
Co. LLC
ĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚ
واخلضروات
الفواكه
، احلية
احليواانت
,اخرى
فئات
ذري املصنفة يف
واحلبوب
والغاابت
البساتني
ومنتجات
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ
:ب. ص,  ش رع ال حود3  المنطق الصن عو رقم: العن ا
ĨůŽǁĞƌƐ


; 36 Ϳ
; 36 Ϳ

 الطبيعية
والزهور
 النبااتت، البيور
، الطازجة
واخلضروات
الفواكه
احلية
^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
المكحد
العربو، ات
احليواانتاالم ر
، الش رق,اخرى
،5335فئات
In
the name of: International Foodstuffs Co. LLC  والزهور الطبيعية
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
النبااتتللمواد
العاملية، البيور
الشركة، الطازجة
: أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

W͘K
Žǆ
/
'/W
ͲdDW
ŐĞŶƚƐ
:
ليغ
التب
عنوان
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
.م. ش:الغيائية
 العاملية للمواد.الشرمكة
أبسم
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
1 قووو الصوون د و ووا،المن.م:.م.ش
العن ونا
الغيائية

Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ا
1115
:
ب
.
ص
,
وووووووودة
و
الن
وووووووو
عو
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘ 1 قووو الصوون د و ووا، المن: العن ونا

Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
المتحدة
االم و ات
ا1115
:ب.العرصو
,وووووووودة
الشوووووووو وا الن
عو


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







Ϳ ; 39
; 39 424
Ϳ
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Trade Mark No.: 31771

العالمة التجارية رقم  45775:

In Class: 43

يف الصنف  34 :

Date: 03/07/2017

التاريخ  0257/27/24 :

من اجل  :خدمات لتوفري الطعام والشراب (غري الكحولية)/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ,




أماكن اإلقامة املؤقتة ,الفنادق ,موتيالت ,الكافيتريايت,
 30265
املطاعم,التجارية رقم
العالمة
بيوت لالقامة ,مطاعم (خدمات
الكانتينات :,املقاهي,
30265ر 
مطاعمية
التجار
العالمة
30رقم
الصنف :
يف
ات االطعمة اخلفيفة 
اخلدمة :الذاتية ,اب
ذاتية),


͕ĚƌŝŶŬ ;ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐͿ͖ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐ
͕ŚŽƚĞůƐ͕ DŽƚĞůƐ͕ ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ ĂŶƚĞĞŶƐ
Trade Mark No.: 31769
͕ͿĂĨĞƐ͕ŽĂƌĚŝŶŐ,ŽƵƐĞƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;ƐĞůĨƐĞƌǀŝĐĞƐ
Trade
Mark
In
Class:
 31 No.: 31769
ƐĞůĨƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

In
31 of: International
Date:
/12
كة30/
الصنف :
يف
7102
13
التاريخ: :
In Class:
the03/07/2017
name
للمواد الغذائية ش.م.م.
العاملية
الشر
أبسم
Date:
03/07/2017
Foodstuffs
Co.
LLC
طعمة 7102
/12/13
التاريخ :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŶŝŵĂů&ĞĞĚƐĂŶĚWĞƚ&ŽŽĚƐ͕&ŽŽĚƐƚƵĨĨ
للحيواانت وللحيواانت االليفة,
اجل :
من
ĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ
:
ب
.
ص
,
حود
ال
ع
ر
ش
3
رقم
عو
الصن
المنطق
:
ا
العن
الزراعية/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶŝŵĂů&ĞĞĚƐĂŶĚWĞƚ&ŽŽĚƐ͕&ŽŽĚƐƚƵĨĨ ,
وللحيواانت االليفة
اجل  :طعمة
من
للحيواانت ,احلاصالت
للحيواانت ,الشعري
مأكوالت
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ůŝǀĞ
^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚ
ĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
المكحد
العربو
ات
ر
االم
،
رق
الش
،
5335
ĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚ
الزراعية
الشعري,
للحيواانت,
مأكوالت
احلاصالتاملصنفة يف
واحلبوب ذري
والغاابت
ومنتجات البساتني
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ůŝǀĞ
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ĨůŽǁĞƌƐ

ĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚ
املصنفة يف
ذري
واحلبوب
والغاابت
البساتني
ومنتجات
واخلضروات
الفواكه
احلية ،
احليواانت
اخرى
فئات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
W͘K Žǆ
/'/W
ͲdDW
ŐĞŶƚƐ
التبليغ: ,
عنوان
ĨůŽǁĞƌƐ
واخلضروات
والزهورالفواكه
النبااتتاحلية ،
احليواانت
اخرى,
فئات
الطبيعية 
البيور ،
الطازجة ،
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


In the name of: International Foodstuffs425
والزهور الطبيعية  Co. LLC
النبااتتللمواد
البيور ،العاملية
الطازجة ،الشركة
أبسم :


In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
الشرمكة .العاملية للمواد
أبسم
الغيائية :ش.م.


ش.م.:م.المن،قووو الصوون د و ووا ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘ 1
الغيائية
العن ونا


Trade Mark No.: 31774

العالمة التجارية رقم  30221 :

11115ا
ووووووووا 9: :الن و
يف عو
ب:و ووا
صون.د
وووووووودة,الصو
المن،قووو
الصنفن
العن و




العالمة التجارية رقم 30221 :

يف الصنف 9 :





المتحدة
االم/و ات
1115ا
صو.ب:
وووووووودة,
وا /الن
التاريخعو
العر 
7102
12
الش:وووووووو11


التاريخ 7102 /12 /11 :

Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
͘ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K
In Class: 5
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
Date: 04/07/2017
Trade Mark No.: 31774
In Class: 5
Date: 04/07/2017

الصيدالنية Ͳ '/W
ŐĞŶƚƐو dDW
التبليغ :
المتحدة
العر
االم ات
اجل :وا
عنوانالش
املستخدمة /يف
املستحضرات
من
/
'/W
Ͳ
dDW
ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚخلل نظام املناعة
النقوي  ،األمراض النامجة عن

الفطري ،مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية،

أمراض الدم ،السرطان ،التهاب املفاصل ،أمراض

اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم
من اجل  :املستحضرات الصيدالنية
ومتالزمة
بيتا
تالسيميا
مرض
عالج

املستخدمة يف
التنسج
خلل

املناعة
نظام
خلل
عن
النامجة
األمراض
،
النقوي
الفطري ،مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية،
أمراض

الدم،

التهاب

السرطان،

املفاصل،



أمراض

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨďĞƚĂƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂĂŶĚŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶ

ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨďĞƚĂƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂĂŶĚŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ďůŽŽĚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů
ĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨŽŶĐŽůŽŐǇ͕ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ
͕ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĐǇƚŽŬŝŶĞŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĚƌƵŐƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ Ɛ
͘ƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا
الصيدالنية
املستحضرات
كني؛
السيتو
تثبيط
،عقاقري
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ďůŽŽĚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů


لتعديل جهاز املناعة .
In
the name of: Celgene Corporation
أبسم  :سيلجيين كوربوريشن
ĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨŽŶĐŽůŽŐǇ͕ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ
͘͘^͘ϬϳϵϬϭ͕h
͕ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
 
ĐǇƚŽŬŝŶĞŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĚƌƵŐƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر
ص .ب  1127البرية

͘ ƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ
26 :

العنوووووونا
سووووونم

ال
الن

موووووون

يال ،ف ن وووووون ا

ا ن ووووون جرسوووووو

35231ا

ت المتحدة األمريك و

:









وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا
املناعة








،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية

لتعديل جهاز املناعة  .
أبسم  :سيلجيين كوربوريشن

العنوووووونا  26 :موووووون يال ،ف ن وووووون ا
سووووونم

ا ن ووووون جرسوووووو 35231ا

النال ت المتحدة األمريك و

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





Ϳ ; 36
Ϳ ; 36

Ϳ ; 39

In the name of: Celgene Corporation

ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ
͘͘^͘ϬϳϵϬϭ͕h
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





العدد العرشون 2017/11/7

293

426













Trade Mark No.: 31775

العالمة التجارية رقم  45771:

العالمة التجارية رقم 30229 :
يف الصنف  9 :
التاريخ 7102 /12 /11 :

يف الصنف  1 :

Trade Mark No.: 31775
In Class: 5



Date: 04/07/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدالنية
بيتا ومتالزمة
تالسيميا
مرض
عالج

املستخدمة يف
التنسج
خلل

املناعة
نظام
خلل
عن
األمراض النامجة
النقوي ،
الفطري ،مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية،

التاريخ  0257/27/23 :
أمراض

الدم،

السرطان،

التهاب

املفاصل،

أمراض

اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا

In Class: 5

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶ

ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨďĞƚĂƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂĂŶĚŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ďůŽŽĚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů
ĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨŽŶĐŽůŽŐǇ͕ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ
͕ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĐǇƚŽŬŝŶĞŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĚƌƵŐƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͘ƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

Date: 04/07/2017

من اجل  :املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف عالج مرض /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
،عقاقري

تثبيط

كني؛
السيتو

لتعديل جهاز املناعة  .
أبسم  :سيلجيين كوربوريشن

املستحضرات

الصيدالنية

تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج النقوي  ،األمراض النامجة
العنوووووونا
سووووونم

النال

ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ
͘͘^͘ϬϳϵϬϭ͕h

 26 :موووووون يال ،ف ن وووووون ا
ا ن ووووون جرسوووووو

ƵƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ďĞƚĂ ƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂ ĂŶĚ
ŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
͕ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďůŽŽĚ ĚŝƐĞĂƐĞ

ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚƐ ŽĨ ŽŶĐŽůŽŐǇ͕ ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ
ĂŶĚ
Ϳ ; 35
͕ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ŶĂŵĞůǇ͕ ĐǇƚŽŬŝŶĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌǇ ĚƌƵŐƐ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

In the name of: Celgene Corporation

35231ا

ت المتحدة األمريك و

عن خلل نظام املناعة الفطري ،مرض االستجابة املناعية الذاتية

كاهم للملكية الفكرية
عنوان التبليغ  :سااب وشر
ص .ب  1127البرية


-

غري الطبيعية ،أمراض الدم ،السرطان ،التهاب املفاصل ،أمراض




اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم املناعة

وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا ،عقاقري تثبي
السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز املناعة  .

:





In the name of: Celgene Corporation

أبسم  :سيلجيين كوربوريشن
العنو و ا  98 :مو و ري

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ
͘͘^͘EĞǁ:ĞƌƐĞǇϬϳϵϬϭ͕h

نفونوو و  ،سو و مور  ،نوو و جرسو و

 ،39833ال الي ت المكحد األمري و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 3370البرية








427






العالمة التجارية رقم  30226 :
يف الصنف  9 :
العالمة التجارية رقم  30226 :






 7102
7102 /
/12
12 /
/11
11 :
التاريخ :
التاريخ

يف الصنف 9 :

Trade Mark No.: 31776
In
Class: 5
Trade Mark No.: 31776
Date:
Date: 04/07/2017
04/07/2017
In Class: 5



من اجل  :املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف
عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶ

من اجل  :املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
النقوي  ،األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة
ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨďĞƚĂƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂĂŶĚŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
الفطري ،مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية،
التنسج
عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل
أمراض الدم ،السرطان ،التهاب املفاصل ،أمراض
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ
اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ďůŽŽĚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů
الصيدالنية ،املناعة
املستحضرات خلل نظام
األمراض النامجة عن
النقوي ،
حتديدا
وااللتهاابت؛
املناعة
كني؛ املستحضرات الصيدالنية
،عقاقري تثبيط السيتو
ĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨŽŶĐŽůŽŐǇ͕ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ
املناعة  .
جهاز
لتعديل
ريشناملناعية الياتية ذري الطبيعية،
االستجابة
مرض
الفطري،
͕ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
In the name of: Celgene Corporation
أبسم  :سيلجيين كوربو
ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ
 26 :موووووون يال ،ف ن وووووون ا
العنوووووونا
ĐǇƚŽŬŝŶĞŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĚƌƵŐƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
املفاصل ،أمراض
التهاب
السرطان،
أمراض
͘͘^͘ϬϳϵϬϭ͕h
35231ا
جرسوووووو
الدم ،ا ن ووووون
سووووونم
͘ƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ
النال ت المتحدة األمريك و
ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨďĞƚĂƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂĂŶĚŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ďůŽŽĚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů
ĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨŽŶĐŽůŽŐǇ͕ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ
͕ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĐǇƚŽŬŝŶĞŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĚƌƵŐƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͘ƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

األورام- ،
للملكية الفكرية
وشر
العضلي :سااب
اجلهاز التبليغ
عنوان
وعلم
كاهم يف جمال
واجللد
اهليكلي
ص .ب  1127البرية
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية





لتعديل جهاز املناعة  .

Ϳ ; 11

النقوي  ،األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة
الفطري ،مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية،

السرطان ،التهاب املفاصل ،أمراض
أمراض
الدم2017/11/7،
العرشون
العدد

اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا

ĚŝƐĞĂƐĞ͕ďůŽŽĚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů
ĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨŽŶĐŽůŽŐǇ͕ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ
͕ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĐǇƚŽŬŝŶĞŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĚƌƵŐƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
294
͘ƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية

لتعديل جهاز املناعة  .
أبسم  :سيلجيين كوربوريشن

In the name of: Celgene Corporation
ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ
͘͘^͘ϬϳϵϬϭ͕h

العنوووووونا  26 :موووووون يال ،ف ن وووووون ا
ا ن ووووون جرسوووووو 35231ا

سووووونم

النال ت المتحدة األمريك و

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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

يف الصنف 9 :








رقم 30222 :


Trade Mark No.: 31777
In Class: 5



العالمة التجارية رقم  45777:
التاريخ 7102 /12 /11 :



من اجل  :املستحضرات الصيدالنية
ومتالزمة
بيتا
تالسيميا
مرض
عالج

يف الصنف  1 :

املستخدمة يف
التنسج
خلل

املناعة
نظام
خلل
عن
النامجة
األمراض
،
النقوي
الفطري ،مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية،
أمراض

الدم،

التهاب

السرطان،

املفاصل،

أمراض

اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا

التاريخ  0257/27/23 :
،عقاقري

تثبيط

كني؛
السيتو


لتعديل جهاز املناعة .
أبسم  :سيلجيين كوربوريشن

Trade Mark No.: 31777
Date: 04/07/2017

املستحضرات

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶ

ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨďĞƚĂƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂĂŶĚŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ďůŽŽĚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů
ĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨŽŶĐŽůŽŐǇ͕ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ
͕ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĐǇƚŽŬŝŶĞŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĚƌƵŐƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ Ɛ
͘ƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

In Class: 5

Date: 04/07/2017

الصيدالنية

من اجل  :املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف عالج مرض /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
العنوووووونا
سووووونم

ال
الن

26 :

موووووون

In the name of: Celgene Corporation

ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ
͘͘^͘ϬϳϵϬϭ͕h

يال ،ف ن وووووون ا

ا ن ووووون جرسوووووو

ت المتحدة األمريك و

35231ا

تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج النقوي  ،األمراض النامجة
عنوان التبليغ  :سااب
ص .ب  1127البرية


كاهم
وشر

للملكية

الفكرية

-

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

السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز املناعة  .

أبسم  :سيلجيين كوربوريشن
العنو و ا  98 :مو و ري

نفونوو و  ،سو و مور  ،نوو و جرسو و

 ،39833ال الي ت المكحد األمري و

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 3370البرية



ƵƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ďĞƚĂ ƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂ ĂŶĚ
ŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
͕ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďůŽŽĚ ĚŝƐĞĂƐĞ
Ϳ ; 10
ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚƐ ŽĨ ŽŶĐŽůŽŐǇ͕ ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ
͕ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ŶĂŵĞůǇ͕ ĐǇƚŽŬŝŶĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌǇ ĚƌƵŐƐ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ







In the name of: Celgene Corporation
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ
͘͘^͘EĞǁ:ĞƌƐĞǇϬϳϵϬϭ͕h
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









295

Ϳ ; 35

العدد العرشون 2017/11/7
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العالمة التجارية رقم 30229 :
يف الصنف  9 :

العالمة التجارية رقم  45775:
التاريخ 7102 /12 /11 :

Trade Mark No.: 31775
In Class: 5



Trade Mark No.: 31778
Date: 04/07/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدالنية
بيتا ومتالزمة
تالسيميا
مرض
عالج

يف الصنف  1 :

املستخدمة يف
التنسج
خلل

املناعة
نظام
خلل
عن
األمراض النامجة
النقوي ،
الفطري ،مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية،

التاريخ  0257/27/23 :
أمراض

الدم،

السرطان،

التهاب

املفاصل،

أمراض

اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶ

In Class: 5

ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨďĞƚĂƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂĂŶĚŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ďůŽŽĚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů
ĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨŽŶĐŽůŽŐǇ͕ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ
͕ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĐǇƚŽŬŝŶĞŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĚƌƵŐƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͘ƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

Date: 04/07/2017

من اجل  :املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف عالج مرض /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
،عقاقري

تثبيط

كني؛
السيتو

لتعديل جهاز املناعة .



املستحضرات

الصيدالنية

In the
name
of: Celgene
Corpor
ation ĂŶĚ
أبسم  :سيلجيين كوربوريشن
ƵƐĞ
ŝŶ ƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ŽĨ ďĞƚĂ
ƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂ
تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج النقوي  ،األمراض النامجة
ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ
͘͘^͘ϬϳϵϬϭ͕h
ŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
االستجابة
كاهممرض
الفطري،
التبليغ :املناعة
عنوانلل نظام
عن خ
ية -
للملكية الفكر
سااب وشر
͕ĚŝƐĞĂƐĞ
املناعية الذاتية ͕ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďůŽŽĚ ĚŝƐĞĂƐĞ
ص .ب  1127البرية
ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐ

غري الطبيعية ،أمراض الدم ،السرطان ،التهاب املفاصل ،أمراض

ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚƐ ŽĨ ŽŶĐŽůŽŐǇ͕ ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ
اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم املناعة
͖ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
Ϳ ; 35
وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا ،عقاقري تثبي
ŶĂŵĞůǇ͕ ĐǇƚŽŬŝŶĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌǇ ĚƌƵŐƐ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ
السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز املناعة  .
العنوووووونا
سووووونم

النال

 26 :موووووون يال ،ف ن وووووون ا
ا ن ووووون جرسوووووو

35231ا

ت المتحدة األمريك و

:









In the name of: Celgene Corporation

أبسم  :سيلجيين كوربوريشن
العنووو ا  98 :مووو ري

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ
͘͘^͘EĞǁ:ĞƌƐĞǇϬϳϵϬϭ͕h

نفونوووو  ،سووو مور  ،نوووو جرسووو

 ،39833ال الي ت المكحد األمري و

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 3370البرية


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 17
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Trade Mark No.: 31779

العالمة التجار
 30226
قم 84113::
التجاريةية ررقم
العالمة


Trade Mark No.: 31776
In Class: 5



يف الصنف 9 :



يف الصنف  5 :

التاريخ 7102 /12 /11 :

In Class: 5

Date: 04/07/2017



من اجل  :املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف
عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج

التاريخ  7441/41/41 :

النقوي  ،األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة
الفطري ،مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية،

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶ

ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨďĞƚĂƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂĂŶĚŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ďůŽŽĚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů
ĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨŽŶĐŽůŽŐǇ͕ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ
͕ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĐǇƚŽŬŝŶĞŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĚƌƵŐƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͘ƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

Date: 04/07/2017

أمراض
الصيدالنية املفاصل،
طان ،التهاب
الدم،
أمراض
عالج مرض /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
املستخدمة يف
السررات
املستحض
اجل :
من
اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم

املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا
ƵƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ďĞƚĂ ƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂ ĂŶĚ
اض النامجة
السيتو خلل التنسج النقوي  ،األمر
تثبيطومتالزمة
تالسيميا بيتا
كني؛ املستحضرات الصيدالنية
،عقاقري
ŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
لتعديل جهاز املناعة  .
In the name of: Celgene Corporation
املناعة
خلل نظام
عن
ربوريشن
سيلجيين كو
أبسم :
الفطري ،مرض االستجابة املناعية الذاتية ͕ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďůŽŽĚ ĚŝƐĞĂƐĞ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ
 26 :موووووون يال ،ف ن وووووون ا
العنوووووونا
͘͘^͘ϬϳϵϬϭ͕h
35231ا
ا ن ووووون جرسوووووو
سووووونم
التهاب املفاصل ،أمراض ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐ
السرطان،
غري الطبيعية ،أمراض الدم،
النال ت المتحدة األمريك و
:
ŝŶĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
͕ƚŚĞ ĨŝĞůĚƐ ŽĨ ŽŶĐŽůŽŐǇ
ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ
كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر
اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم املناعة
اجلهازبالعضلي
 1127البرية
ص .
͖ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ


وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا ،عقاقري تثبيط ŶĂŵĞůǇ͕ ĐǇƚŽŬŝŶĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌǇ ĚƌƵŐƐ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů

͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز املناعة  .




Ϳ ; 11

In the name of: Celgene Corporation

أبسم  :سيلجيين كوربوريشن

العنووو ا  68 :مووو نيو  ،ن ووو

سووو م و س ووو

سووو

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ



تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج النقوي  ،األمراض النامجة

عن خلل نظام املناعة الفطري ،مرض االستجابة املناعية الذاتية

2017/11/7
الدم ،السرطان ،التهاب املفاصل ،أمراض
العرشون أمراض
العدد الطبيعية،
غري
اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام ،وعلم املناعة

وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية ،حتديدا ،عقاقري تثبيط

السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز املناعة  .

ƵƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ďĞƚĂ ƚŚĂůĂƐƐĞŵŝĂ ĂŶĚ
ŵǇĞůŽĚƐƉůĂƚŝĐ ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͕ ĂƵƚŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
͕ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďůŽŽĚ ĚŝƐĞĂƐĞ
296ĐĂŶĐĞƌ͕ĂƌƚŚƌŝƚŝƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůĂŶĚƐŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚƐ ŽĨ ŽŶĐŽůŽŐǇ͕ ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ
͖ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ŶĂŵĞůǇ͕ ĐǇƚŽŬŝŶĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌǇ ĚƌƵŐƐ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚŵŽĚƵůĂƚĞƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ

In the name of: Celgene Corporation

أبسم  :سيلجيين كوربوريشن

سووو م و س ووو

العنووو ا  68 :مووو نيو  ،ن ووو

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲDŽƌƌŝƐǀĞŶƵĞ͕^Ƶŵŵŝƚ
͘͘^͘EĞǁ:ĞƌƐĞǇϬϳϵϬϭ͕h

سووو

 70970ال اليات المتحدة األم يك ة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب


 1117البرية






Ϳ ; 15
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عالمة ا لتجارية 
يف ا لصن
ف  3 :
تاريخ :
للعنا ية
طبية
ذري
م ستحضرات
ن
اجل منظف
ومقشرات
طبات
ومر
جه
ا لو
حتد يدا


30297 :

قم
ر


7102 /12 /1 1



سم

:

العالمة التجارية رقم  84137:

جه
ا لو
ك
فر

ك اجل سم.
فر

جون سون
:

ا
العنن

جننسووون

يو
عور

ال
الن

نوان

ص.ب

التبليغ

,2 1رام



ن

ن

جننسووون

وووون

ال متحدة

:

ج
ن

يف الصنف  8 :
انووود

انزييوووو كا
ير
ت

اند

وذ سول

ج

يز
عز

سووووو
ر

اال مريك

هللا

وفؤاد

و

ا

سو
ر

اا
بووو ح ي
ا

ووون

32200ا

جا
ر
و

ة
اب لب شر
جه
ا لو

Trade Mark No.: 31782

للج سم

شحادة،

:

حمامون،

من اجل  :مستحضرات غري طبية للعناية ابلبشرة وحتديدا منظف

Ϳ

وغسول للجسم ومستحضرات فرك اجلسم .

بال از س

ب اسزويك س

االم يك ة

س



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚƐŬŝŶĐĂƌĞ

16

;

In the name of: Johnson & Johnson

أبسم  :جونسون اند جونسون

س

 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĨĂĐŝĂůĐůĞĂŶƐĞƌ͕ĨĂĐŝĂů
ŚǇĚƌĂƚŽƌ͕ĨĂĐŝĂůĞǆĨŽůŝĂƚŽƌ͕ĨĂĐŝĂůƐĐƌƵď͕ďŽĚǇ
͘ǁĂƐŚ͕ďŽĚǇƐĐƌƵď

الوجه ومرطبات ومقشرات الوجه ومستحضرات فرك الوجه

و

In Class: 3

Date: 04/07/2017

التاريخ  7441/41/41 :

العن ا  :ش كة من س

&

o f: J o hns o n

na me

سسو

اسود

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
KŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁ
͘͘^͘ƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯh

سسو

 76900ال اليات المتحدة

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب ,11رام

هللا


Ϳ ; 14

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


432













العالمة التجارية رقم  84138:

ية
العالمة ا لتجار
يف ا لصنف 9 :
ا لتاريخ

:

من اجل
مطهرات

رقم 30293 :


7102 /12 /11
:

No.: 3 178 3






ومقشرات حلب الشباب.
أبسم  :جونسون اند جونسون
:

ا
العنن

عوريو

جننسووون

انووود

مور

ن

ج
ن

جننسووون

التاريخ  7441/41/41 :
انزييووووكا
ير

ال
الن

عنوان

ص.ب


ت

ن

وووون

المتحدة

التبليغ

:

,21رام

يز
عز

هللا

ج

رسووووو

االمريك

وفؤاد

Trade Mark No.: 31783

الشباب
حلب

وحتد يدا
الشباب

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŶĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞ ůǇ
 ͘ĂĐŶĞ ĐůĞ ĂŶƐĞ ƌ͕ĂĐŶĞ ŚǇĚƌĂƚŽƌ͕ĂĐŶĞ Ğ ǆĨŽůŝĂƚŽƌ
& Jo hnso n

رسو

ا

اا
بوووح ي
ا

ي
ن

ووون

رجا
و

شحادة،

:

حمامون،

من اجل  :مستحضرات عالج حب الشباب وحتديدا مطهرات





حلب الشباب ومرطبات حلب الشباب ومقشرات حلب الشباب .

Ϳ

أبسم  :جونسون اند جونسون


العن ا  :ش كة من س

س

و

o f: J o hns o n

In Class: 5

na me

the

In

 ĚĚƌĞƐƐ͗ĂE Ğǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕E Ğǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘ ͘^͘h

32200ا

و

Tra de Ma rk
In Cla ss : 5

Da te : 0 4 /0 7 /2 017

عالج حب
مستحضرات
ومرطبات
ا لشباب
حلب

يف الصنف  5 :

the

n

 ĚĚƌĞ ƐƐ ͗ĂE Ğ ǁ:ĞƌƐĞ ǇŽƌƉŽƌĂƚ ŝŽŶŽĨKŶĞ :ŽŚŶƐ ŽŶΘ
ŽŚŶƐ ŽŶWůĂǌ Ă͕EĞ ǁƌƵŶƐ ǁŝĐŬ͕E Ğ ǁ:ĞƌƐĞ Ǉ͕Ϭϴϵϯϯ
͘ ͘^͘h

ي

ن

Da te :

͕ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗EŽŶͲ ŵĞ Ěŝ ĐĂƚĞĚƐŬŝ ŶĐĂƌĞ ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝ ŽŶƐ
͕ĂŵĞ ů Ǉ͕ĨĂĐŝ Ăů ĐůĞ ĂŶƐĞ ƌ͕ĨĂĐŝ Ăů ŚǇĚƌĂƚŽƌ͕ĨĂĐŝ Ăů Ğ ǆĨŽů ŝ ĂƚŽƌ
͘ĂĐŝ Ăů ƐĐƌƵď͕ďŽĚǇǁĂƐŚ͕ďŽĚǇƐĐƌƵď

Jo hnso n

جونسون
مو ر

0 4 /0 7 /2 017



:

مستحضرات
مستحضرات

3 178 2

No.:

Tra de Ma rk
n Cla ss : 3

سسو



اسود

سسو

Date: 04/07/2017

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ





12

ŶĂŵĞůǇ͕ĂĐŶĞĐůĞĂŶƐĞƌ͕ĂĐŶĞŚǇĚƌĂƚŽƌ͕ĂĐŶĞ
;
͘ĞǆĨŽůŝĂƚŽƌ

In the name of: Johnson & Johnson
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
KŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁ





Trade Mark No.: 31783

العالمة التجارية رقم  84138:

In Class: 5

يف الصنف  5 :

297Date: 04/07/2017

 7441
/41/41
التاريخ :
2017/11/7
العرشون
العدد

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

من اجل  :مستحضرات عالج حب الشباب وحتديدا مطهرات

ŶĂŵĞůǇ͕ĂĐŶĞĐůĞĂŶƐĞƌ͕ĂĐŶĞŚǇĚƌĂƚŽƌ͕ĂĐŶĞ
͘ĞǆĨŽůŝĂƚŽƌ

حلب الشباب ومرطبات حلب الشباب ومقشرات حلب الشباب .

In the name of: Johnson & Johnson

أبسم  :جونسون اند جونسون

ية
مة ا لتجار
صنف 9 :

خ

:

جل
ات

العن ا  :ش كة من س

قم 30293 :
ر




بال از س

ب اسزويك س

7102 /12 /11
:

س



س



حب
عالج
م ستحضرات
طبات
ومر
ا لشباب
حلب

االم يك ة

:

ا
لعنن

يو
عور

جننسووون

انزييوووو كا
ير

ال
لن

ن

ب

ت

ن

التبليغ

:

سسو

ج
ن

ا

سو
ر

اا
بووو ح ي

وووون

يز
عز

سووووو
ر

اال مريك

ووون

هللا

32200ا

و

وفؤاد

Ϳ ; 11

جا
ر
و

شحادة،

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
:

حمامون،

هللا


433
Ϳ





&

o f: J o hns o n

العالمة التجارية رقم  84131:


12

;



Trade Mark No.: 31784



In Class: 10

يف الصنف  44 :

Date: 04/07/2017

التاريخ  7441/41/41 :

أجهزة وماكنات طبية للعالج التجميلي والطيب /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂůĚĞǀŝĐĞĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ

:

ƚŚĞĐŽƐŵĞƚŝĐĂŶĚŵĞĚŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƐŬŝŶ
͘ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

لالمراض اجللدية .

In the name of: Johnson & Johnson

أبسم  :جونسون اند جونسون

العنووووو ا  :شووووو كة مووووون س

سسووو بوووال از س ووو ب اسزويوووك س ووو





ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



من اجل

سووووو

ال اليات المتحدة االم يك ة

ية
العالمة ا لتجار
يف ا لصنف 9 :

و

سووو

سسووووو

76900



قم 30293 :
ر


اجل
من
مطهرات

7102 /12 /11



:



حب
عالج
م ستحضرات
طبات
ومر
ا لشباب
حلب


ومق شرات حلب ال شباب.
أبسم  :جون سون اند جونسون

,11رام هللا

ا
العنن

:

يو
عور

جننسووون

انزييوووو كا
ير

ال
الن

عنوان

ص.ب


ت

انووود
ن

وووون

ال متحدة

التبليغ

:

,21رام

ج
ن

جننسووون

يز
عز

هللا

مو ر

ن

ج

اا
بووو ح ي

سووووو
ر

اال مريك

وفؤاد

سو
ر

ا

ا

ال شباب
حلب

ن

ووون

32200ا

و

جا
ر
و

Ϳ ; 13

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Da te : 0 4 /0 7 /2 017

͕/ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗ĐŶĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝ ŽŶƐ͕ŶĂŵĞ ů Ǉ
 ͘ĂĐŶĞ Đů Ğ ĂŶƐĞ ƌ͕ĂĐŶĞ ŚǇĚƌĂƚŽƌ͕ĂĐŶĞ Ğ ǆĨŽů ŝ ĂƚŽƌ

وحتد يدا
ال شباب

Jo hnso n

&

o f: J o hns o n

:

حمامون،

434





Ϳ





3 178 3

No.:

Tra de Ma rk
In Cla ss : 5

na me

the

In

 ĚĚƌĞ ƐƐ ͗ĂE Ğ ǁ:ĞƌƐĞ ǇŽƌƉŽƌĂƚ ŝŽŶŽĨKŶĞ :ŽŚŶƐ ŽŶΘ
:ŽŚŶƐ ŽŶWůĂǌ Ă͕EĞ ǁƌƵŶƐ ǁŝĐŬ͕E Ğ ǁ:ĞƌƐĞ Ǉ͕Ϭϴϵϯϯ
͘ ͘^͘h

ي

شحادة،

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
KŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁ
͘͘^͘ƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯh

اسووووود

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب

ا لتاريخ

:

na me

 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ








12



;







Trade Mark No.: 31785

العالمة التجارية رقم  84135:

In Class: 21

يف الصنف  74 :

Date: 04/07/2017

التاريخ  7441/41/41 :

من اجل  :أجهزة التقشري والتنظيف وحتديدا وحدات يدوية تعمل
ابلبطارية لتقشري وتنظيف اجللد واليت تستعمل لتنظيف وتقشري

اجللد .

سسووو

سووووو

بوووال از س ووو ب اسزويوووك س ووو

ال اليات المتحدة االم يك ة

و

سووو

سسووووو

اسووووود

76900

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب

,11رام هللا


͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ǆĨŽůŝĂƚŝŶŐĂŶĚĐůĞĂŶƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ
ŶĂŵĞůǇ͕ďĂƚƚĞƌǇͲŽƉĞƌĂƚĞĚŚĂŶĚͲŚĞůĚƐŬŝŶ
ĞǆĨŽůŝĂƚŝŶŐĂŶĚĐůĞĂŶƐŝŶŐƵŶŝƚƐƵƐĞĚƚŽĐůĞĂŶĂŶĚ
͘ĞǆĨŽůŝĂƚĞƚŚĞƐŬŝŶ
In the name of: Johnson & Johnson

أبسم  :جونسون اند جونسون
العنووووو ا  :شووووو كة مووووون س

he

ĚƌĞ ƐƐ ͗ĂE Ğ ǁ:ĞƌƐĞ ǇŽƌƉŽƌĂƚ ŝŽŶŽĨKŶĞ :ŽŚŶƐ ŽŶΘ
ŶƐ ŽŶWůĂǌ Ă͕EĞ ǁƌƵŶƐ ǁŝĐŬ͕E Ğ ǁ:ĞƌƐĞ Ǉ͕Ϭϴϵϯϯ
͘ ͘

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون ،ص.ب ,11رام
ج

ا

No.:

͕ZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗ĐŶĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝ ŽŶƐ͕ŶĂŵĞ ů Ǉ
 ͘Ğ Đů Ğ ĂŶƐĞ ƌ͕ĂĐŶĞ ŚǇĚƌĂƚŽƌ͕ĂĐŶĞ Ğ ǆĨŽů ŝ ĂƚŽƌ

وحتد يدا
ال شباب

ي
ن

a de Ma rk
Cla ss : 5

te : 0 4 /0 7 /2 017

Jo hnso n

جننسووون

ال متحدة

,21رام



انووود

مو ر

اسود

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
KŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁ
͘͘^͘ƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯh
3 178 3

 76900ال اليات المتحدة

ال شباب
حلب


شرات حلب ال شباب.
 :جون سون اند جونسون
ن

و

سسو



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
KŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁ
͘͘^͘ƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯh
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




Ϳ ; 13
298

العدد العرشون 2017/11/7






Trade Mark No.: 31786

العالمة التجارية رقم  84134:


In Class: 11

يف الصنف  44 :

Date: 04/07/2017

التاريخ  7441/41/41 :
;
54
Ϳ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ
من اجل  :اجهزة االانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد
͕ƐƚĞĂŵŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ
͘ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ͕ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

والتجفيف والتهوية وامداد املياه واالغراض الصحية .




In the name of: Ahmad Saleem
Mustafa
AbuNo.:
Gluss
Trade Mark
31786

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲůŝƌĞŚͲůƋƵĚƐ
In
 Class: 11
^ƚƌĞĞƚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
04/07/2017

أبسم  :امحد سليم مصطفى ابو غلوس

العالمة التجارية رقم  84134:

العن ا  :نام هللا  -الب ة  -شانع القدس

يف الصنف  44 :



عمارة جممع الوليد  -الطابق السادس
41ام /هللا -
 :/41ر
التبليغ
عنوان
 7441
التاريخ :
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ
; 91435
من اجل  :اجهزة االانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد Ϳ


͕ƐƚĞĂŵŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ
͘ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ͕ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

والتجفيف والتهوية وامداد املياه واالغراض الصحية .




In the name of: Ahmad Saleem
Mustafa Abu Gluss
Trade
Mark No.: 31787
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲůŝƌĞŚͲůƋƵĚƐ
In
Class: 30
^ƚƌĞĞƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
05/07/2017

أبسم  :امحد سليم مصطفى ابو غلوس


العالمة التجارية رقم  84131:

العن ا  :نام هللا  -الب ة  -شانع القدس

يف الصنف  84 :

عمارة جممع الوليد  -الطابق السادس
41ام /هللا -
 :/45ر
يخ :التبليغ
عنوان
 7441
التار








من اجل  :االرز 



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌŝĐĞ

Trade Mark No.: 31787
name In
of:Class:
SHARIKAT
ASHOOR
30

العالمة التجارية رقم  30292 :
العادية العامة
عاشور لإلستثمار
يف الصنف  31 :

In the
أبسم  :شركة
LILESTITHMAR
AL-ADIEH ALDate: 05/07/2017
التاريخ  7102/12/19 :
AMMAH /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌŝĐĞ
من اجل  :االرز 
In the name of: SHARIKAT ASHOOR LILESTITHMAR
العن ا  :الخل لأبسم : -شركة
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>DEd/Y,
لإلستثمارة 2228069
عاشورالصناع
المنطقة
AL-ADIEH AL-AMMAH
العادية العامة
>^/E/,

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>DEd/Y,>^/E/,
العنوووووووونا  :الخل وووووووو  -المن،قوووووووووو
Ͳ>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/
الصناعية 7774433
املنطقة
اخلليل
:
التبليغ
عنوان
الصن د و 2226122
 >DEd/Y,>^/E/,
Ϳ ; 54
Ͳ>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/
عنوان التبليغ  :اخلليل  -املنطقة الصناعية

>DEd/Y,>^/E/,

7776095


436


















Ϳ ; 90







العالمة التجارية رقم  84133:

العالمة التجارية رقم 30299 :

يف الصنف 3 :
التاريخ 7102 /12 /19 :

من اجل

للعرق.

مزيل

يف الصنف  8 :

:
أبسم
كومبين

:

ذي

روائح

أند

كرت
برو

اا
بووووح ي

ال
الن

:

ت

ي

المتحدة



Date: 05/07/2017



للعناية

يرييتوووووور

سنسوووو نت

Trade Mark No.: 31788

Trade Mark No.: 31788
In Class : 3

الشخصية

ومضادات

&

،يجوووو ين

األمريك و.

مهند
احملامي
:
التبليغ
عنوان
رام
االستشارية
للخدمات

In Class: 3

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Ğ ĂĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞ ƌƐŽŶĂůĐĂƌĞ ĂŶĚ
͘ĂŶƚŝƉĞ ƌƐƉŝƌĂŶƚƐ

Proc ter & Gamble Company

ذامبل

التاريخ  7441/41/45 :
ا
العنووووون

name of: The

In the

Date: 05/07/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞWƌŽĐƚĞƌΘ'ĂŵďůĞWůĂǌĂ͕ŝŶĐŝŶŶĂƚŝKŚŝŽ
ϰϱϮϬϮ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

ج م وووووو
15232ا

اتقان
عساف
هللا
رام
برج
هللا

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĂĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƌĞĂŶĚ
من اجل  :مزيل روائح للعناية الشخصية ومضادات للعرق .
͘ĂŶƚŝƉĞƌƐƉŝƌĂŶƚƐ
In the name of: The Procter & Gamble
أبسم  :ذي بروكرت أند غامبل كومبين
Ϳ ; 97
Company
͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞWƌŽĐƚĞƌΘ'ĂŵďůĞWůĂǌĂ
العن و ا  :و ب وكتوو & امبوول بووال از سنسوواست ،و ووا
ŝŶĐŝŶŶĂƚŝKŚŝŽϰϱϮϬϮ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨ
 20272ال اليات المتحدة األم يك ة.
ŵĞƌŝĐĂ
ي  -ط3
التجار




















͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date:
05/07/2017ĞĂĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƌĞĂŶĚ
͘ĂŶƚŝƉĞƌƐƉŝƌĂŶƚƐ

روائح للعناية الشخصية ومضادات
مزيل
من اجل :
7441
/41
التاريخ /45 :
للعرق .
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĂĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƌĞĂŶĚ
الشخصية ومضادات للعرق .
للعناية
مزيلذيروائح
من اجل :
In the name
of: The Procter & Gamble Company
أند ذامبل
بروكرت
أبسم :

͘ĂŶƚŝƉĞƌƐƉŝƌĂŶƚƐ
299

كومبين 2017/11/7
العدد العرشون

ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞWƌŽĐƚĞƌΘ'ĂŵďůĞWůĂǌĂ͕ŝŶĐŝŶŶĂƚŝKŚŝŽ
كومبين ج م وووووو
يرييتوووووور &
العنووووونا
In the
name of: The Procter & Gamble
كرت :أنديغامبل
أبسم  :ذي برو
ϰϱϮϬϮ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
بووووح ياا سنسوووو نت ،يجوووو ين 15232ا
Company
النال ت المتحدة األمريك و.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞWƌŽĐƚĞƌΘ'ĂŵďůĞWůĂǌĂ
سنسوواست ،و ووا Ϳ ; 57
عساف ا
امبوول بووال
التبليغ ب :وكتوو
عنوان  :و
العن و ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ز  -اتقان
احملامي& مهند
برج رام هللا
هللا
رام
االستشارية
للخدمات
ŝŶĐŝŶŶĂƚŝKŚŝŽϰϱϮϬϮ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨ
 20272ال اليات المتحدة األم يك ة.

التجاري  -ط3
ŵĞƌŝĐĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان للخدمات




االستشارية  -رام هللا برج رام هللا التجاري  -ط8










437

Ϳ ; 97









 Trade Mark No.: 31789

العالمة التجارية رقم  84133:

In Class: 16

يف الصنف  44 :

Date: 05/07/2017

التاريخ  7441/41/45 :
من اجل

أدوات الكتابة ؛ ورق تغليف؛ ورق املراحيض؛

:



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tƌŝƚŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖WĂĐŬŝŶŐ
ƉĂƉĞƌ͖dŽŝůĞƚƉĂƉĞƌ͖^ƚĂŵƉƉĂĚƐ͖/ŶŬŝŶŐƉĂĚƐĨŽƌ
ƐĞĂůƐ͖WĞŶĐŝůƐŚĂƌƉĞŶĞƌ͖WŝĐƚƵƌĞƐ͖/ŶŬ͖&ŝůĞƐŽĨĨŝĐĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ͖^ƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ĚŚĞƐŝǀĞƐŐůƵĞƐĨŽƌ
ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖'ƵŵŵĞĚ
͖ƚĂƉĞƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖EŽƚĞďŽŽŬƐ͖WĂƉĞƌ͖^ƋƵĂƌĞƌƵůĞƌƐ
ƌĂǁŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ƌĂǁŝŶŐƐĞƚƐ͖ƌĂǁŝŶŐ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖&ŽƵŶƚĂŝŶƉĞŶƐ͖^ƚĂƉůĞƌ



ختَّامات؛ وسائد مشبعة ابحلرب للختم؛ َّبراايت أقالم الرصاص؛
صور؛ حرب؛ ملفات [لوازم مكتبية]؛ قرطاسية؛ مواد الصقة

[غراء] للقرطاسية أو لألغراض املنزلية؛ شريط مصمغ

[قرطاسية]؛ دفاتر املالحظات؛ ورق؛ مساطر رسم الزوااي
القائمة؛ أدوات رسم؛ أطقم رسم؛ مواد رسم؛ أقالم حرب سائل؛

دابسة .




In the name of: .Ningbo Keyroad
أبسم  :نينغبو كريود ستاشيونريي آند دايلي نيسيسيتيز تشاين
Stationery And Daily Necessities Chain
كو ،.ليمتد.
Co., Ltd
ͲĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϭϭϭŝŶŐǆŝĂŶŐZŽĂĚ͕,ŝ
العنوووووو ا  :سمبوووووو  000 .د نغكسوووووو اس نود ووووووا -ت ووووووك
dĞĐŚŝƐƚƌŝĐƚ͕EŝŶŐďŽ͕ŚŝŶĂ
ديست يكو س نغب الص ن

العالمة التجارية رقم 30295 :

يف الصنف 06 :

Trade Mark No.: 31789



In Class: 16




التاريخ 7102 /12 /19 :
الكتابة
أدوات
:
اجل
من

Date: 05/07/2017

؛

تغليف؛

ورق

مشبعة
وسائد
َّامات؛
خت
املراحيض؛
حرب؛
صور؛
أقالم الرصاص؛
َّاايت
بر

مكتبية]؛

قرطاسية؛ مواد الصقة

املنزلية؛
لألذراض
املالحظات؛ ورق؛

ورق

للختم؛
ابحلرب
م
[لواز
ملفات

طاسية أو
[ذراء] للقر

دفاتر
[قرطاسية]؛
مصمغ
شريط
مساطر رسم الزوااي القائمة؛ أدوات

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tƌŝƚŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖WĂĐŬŝŶŐƉĂƉĞƌ

dŽŝůĞƚƉĂƉĞƌ͖^ƚĂŵƉƉĂĚƐ͖/ŶŬŝŶŐƉĂĚƐĨŽƌƐĞ ĂůƐ͖WĞ ŶĐŝů
͖ƐŚĂƌƉĞŶĞƌ͖WŝĐƚƵƌĞƐ͖/ŶŬ͖&ŝůĞƐŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ͖^ƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
͖ĚŚĞƐŝǀĞƐŐůƵĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞ ŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ
' ƵŵŵĞĚƚĂƉĞƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖EŽƚĞďŽŽŬƐ͖WĂƉĞƌ͖^ƋƵĂƌĞ
ƌƵůĞƌƐ͖ƌĂǁŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ƌĂǁŝŶŐƐĞ ƚƐ͖ƌĂǁŝŶŐ
͘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖&ŽƵŶƚĂŝŶƉĞŶƐ͖^ƚĂƉůĞƌ


رسم؛ أطقم رسم؛ مواد رسم؛ أقالم حرب سائل؛ دابسة.
In the name of: .Ningbo Keyroad Stationery And Daily
ي
أبسم  :نينغبو كريود ستاشيونري
Necess ities Chain Co., Ltd
تشاين
نيسيسيتيز
دايلي
آند

كو ،.ليمتد.

 :نم وووور.

ا
العنووون

 111دينهكسوووو

ن

عنوان التبليغ  :طمون – الضفة الغربية – فلسطني

يدا

جوو ا -ت ووك د سووتريك

ا ن نه وونا

Ϳ ; 58

͕ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϭϭϭŝŶŐǆŝĂŶŐZŽĂĚ͕,ŝͲdĞĐŚŝƐƚƌŝĐƚ
EŝŶŐďŽ͕ŚŝŶĂ

الص ر

عنوان التبليغ  :طمون – الضفة الغربية – فلسطني





:





438





Ϳ ; 93






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
















العالمة التجارية رقم  84134:

العالمة التجارية رقم 30251 :

يف الصنف 32 :



يف الصنف  81 :


التاريخ  7441/41/45 :

من اجل  :إنشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب أو التجميع 

أبسم  :شركة اس بيرب للتجارة واالسترياد العادية العامة
العن ا  :قلنديا البلد -بجاسب المسجد الجد د

عنوان التبليغ  :البرية -شارع النهضة -عمارة انور عقل
للسياحة والسفر -الطابق الثاين


Trade Mark No.: 31790

Trade Mark No.: 31790
In Class: 37

In Class: 37
Date: 05/07/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͗ƌĞƉĂŝƌ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
In the name of: sharekat as paper
lltejara w elesterad aladyeh alamah
ĚĚƌĞƐƐ͗ƋĂůĂŶĚŝĂĂůďĂůĂĚͲďĞũĂŶĞď
ĂůŵĂƐũĞĚĞůũĂĚĞĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Date: 05/07/2017
 7441
التاريخ /45 :من/41
املباين واالصالح وخدمات الرتكيب أو /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͗ƌĞƉĂŝƌ͗ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
اجل  :إنشاء
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
التجميع 
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͗ƌĞƉĂŝƌ
املباين واالصالح وخدمات الرتكيب أو التجميع 
من اجل  :إنشاء
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
 of: sharekat as paper lltejara w elesterad
In the name
أبسم  :شركة اس بيرب للتجارة
aladyeh
2017/11/7
300
In the name
of:alamah
sharekat as paper
واالسترياد العادية العامة
بيرب
العرشونكة اس
العددأبسم  :شر
للتجارةالعامة
العادية
واالسترياد
lltejara w
elesterad aladyeh alamah
ĚĚƌĞƐƐ͗ƋĂůĂŶĚŝĂĂůďĂůĂĚͲďĞũĂŶĞďĂůŵĂƐũĞĚĞůũĂĚĞĚ
العنووووونا  :لنووووود ال لووووود -ب نووووووب
المس د ال
ĚĚƌĞƐƐ͗ƋĂůĂŶĚŝĂĂůďĂůĂĚͲďĞũĂŶĞď
ديدبجاسب المسجد الجد د
البلد -
العن ا  :قلنديا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :البرية -شارع النهضة -عمارة انور
ĂůŵĂƐũĞĚĞůũĂĚĞĚ
رعالطابق
شا -
والسفر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
الثاين -عمارة انور عقل
النهضة
للسياحة -
عنوان التبليغعقل :البرية


والسفر -الطابق الثاين
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

للسياحة

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







عن العالمة
ابستخدام  مبعزل
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
الكلمات


االستخدام العام مبعزل عن العالمة
ذات







Ϳ ; 51



; 91 439
Ϳ









Trade Mark No.: 31791

العالمة التجارية رقم  84134:

In Class: 25

يف الصنف  75 :

Date: 05/07/2017



التاريخ  7441/41/ 45 :




Trade ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
Mark No.: 31791
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ


القدم30250
ولباسية رقم  :
العالمة التجار
وأغطية الرأس 
من اجل  :املالبس

In Class: 25
الصنف  79 :
أبسم  :شركةيف
In
الراييية
كةديفاين
In the
the name
name of:
of: sharekat
sharekat divine
divine fitness
fitness llmlabes
للمالبس واملستلزمات w
فيتنسفيتنس
ديفاين
أبسم  :شر
almostalzamat
alryadyeh
Date:
05/07/2017

7102
/
12
/
19
:
التاريخ
llmlabes w almostalzamat alryadyeh
للمالبس واملستلزمات الرايضية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůďŝƌĞŚͲĂůďĂůŽƵͲďĞũĂŶĞďƉůĂǌĂŵĂůů
الرأس 
القدم
ولباس-ب
ووو :رة--ال
من ال
العنووو انا ::
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůďŝƌĞŚͲĂůďĂůŽƵͲďĞũĂŶĞďƉůĂǌĂ
وأذطية م ل
نوووب از
بجاسب بال
املالبسوووعلن-
البال
الباجلة
العن
ي منل
بح ا
 ŵĂůů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
التبليغ  :البرية -شارع النهضة -عمارة انور
عنوان

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
شارعالثاينالنهضة -عمارة انور عقل
عنوان التبليغ  :البرية -
عقل للسياحة والسفر -الطابق


للسياحة والسفر -الطابق الثاين







440






















Trade Mark No.: 31792

العالمة التجارية رقم  84137:

In Class: 30

يف الصنف  84 :

Date: 06/07/2017

التاريخ  7441/41/44 :
والشاي
اجل :
من
Trade
Mark
31792
 30257
النبرقم  :
التجارية
العالمة
/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗No.:
͕ ŽĨĨĞĞ
والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا ͕ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ͕ ƐƵŐĂƌ͕ ƌŝĐĞ
يقوم مقام النب ،املتة -الدقيق واملستحضرات
والساجور : ،وما
In Class: 30
 31
يف الصنف
͕ƚĂƉŝŽĐĂ
املصنوعة من احلبوب– اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت– ƐĂŐŽ͕ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽĨĨĞĞ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ
Date: 06/07/2017
التاريخ  7102 /12/16 :
مقبالت غذائية–
والسكر غذائية–
والشاي مساحيق
ومسحوق اخلبيز–
اخلمرية
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
والكاكاو واألرز
اجل  :النب
من
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
عسل
البوظة
–
الثلج
–
املثلجات
على
والطحينة
احلالوة
والتابيوكا والساجور ،وما يقوم مقام النب ،املتة  -الدقيق
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
النحل والعسل األسود -على امللح– اخلردل– الفلفل– ͲĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب – اخلبز والكعك
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
اخلمرية -الشو
واحللوايت – الصلصة
والفطائر– اخلل–
التوابل
͖ƉŽǁĚĞƌ
͕ƐĂůƚ
͖ŵƵƐƚĂƌĚ
واملغطسات ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ
كوالتهاخلبيز –
ومسحوق
والطحينة– -العلكة–
احلالوة السكاكر
ذيائية –ملبسة-
شوكوالته
حبوب
–
والبسكويت
مساحيق ذيائية – مقبالت
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
والعسلفوندان .
سكرية–
قضامة
األطفال–
علىاحة–
الر
النحل
–سل
ملبس ع
البوظة -
مصاص الثلج –
املثلجات –
In the name of: worod hilak abed
حوح
الرمحن
عبد
هالل
ورود
:
أبسم
األسود  -على امللح – اخلردل – الفلفل – التوابل –






من اجل  :النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا ͕/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŽĨĨĞĞ͕ ƚĞĂ͕ ĐŽĐŽĂ͕ ƐƵŐĂƌ͕ ƌŝĐĞ
والساجور ،وما يقوم مقام النب ،املتة -الدقيق واملستحضرات
املصنوعة من احلبوب– اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت– ƚĂƉŝŽĐĂ͕ ƐĂŐŽ͕ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ĐŽĨĨĞĞ͖ ĨůŽƵƌ ĂŶĚ
العدد العرشون 2017/11/7
301
–
غذائية
مقبالت
–
غذائية
مساحيق
–
اخلمرية ومسحوق اخلبيز
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
احلالوة والطحينة -على املثلجات– الثلج– البوظة -عسل
النحل والعسل األسود -على امللح– اخلردل– الفلفل– ͲĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐ
͖ƉŽǁĚĞƌ
͕ƐĂůƚ
͖ŵƵƐƚĂƌĚ
التوابل– اخلل– الصلصة -الشوكوالته واملغطسات ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ
والبسكويت– حبوب شوكوالته ملبسة -السكاكر– العلكة–
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
الراحة– مصاص األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان .
In the name of: worod hilak abed
أبسم  :ورود هالل عبد الرمحن حوح
alrahman hawah
͗ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĞƚĞůͲũĂǁǁĂů
العن ا  :سابلو  -شانع تل  -ال 7099060000 :
Ϭϱϵϵϯϴϱϳϳϭ
In the name of: worod hilak abed alrahman hawah
أبسم :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
الرمحن تل  -جوال :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĞ :
انبلسورود -هالل عبدشارع
التبليغ :
عنوان
حوح
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĞƚĞůͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϯϴϱϳϳϭ
ƚĞůͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϯϴϱϳϳϭ
العننا  :ن يلال  -ع ت  -جنال
4533835114

3522025551 :

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĞƚĞů
عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع تل  -جوال :
ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϯϴϱϳϳϭ
1955399220

محاية على كلمة طيبات فلسطني
مشروطه بعدم منح



مشروطه بعدم منح محاية على كلمة طيبات فلسطني


Ϳ;7















; 7441
Ϳ



العالمة التجارية رقم  84131:

يف الصنف  84 :









العالمة التجارية رقم  30251 :
يف الصنف  31 :

Trade Mark No.: 31794
In Class: 30 Trade Mark No.: 31794
In Class: 30

Date: 06/07/2017
Date: 06/07/2017

التاريخ  7441/41/44 :
ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͕ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية ،االرز  ĐŽĨĨĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ ĂŶĚ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇŝĐĞƐ͕ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ǀŝŶĞŐĂƌ
املصنوعة من
املستحضرات
واملستحضرات و
،التابيكو والساغو ،الدقيق
احلبوب ،اخلبز والفطائر
املصنوعة من
ĐŽĨĨĞ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͕ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿƐƉŝĐĞƐ͕ŝĐĞ
ايت النحل
احللوعسل
ايت،املثلجة،
احللوايت
والعسل عسل ŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ
املثلجة،
واحللوايت،احللو
احلبوب ،اخلبز والفطائر و
االسود ،اخلمرية ومسحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل،
اخلبيز،اخللامللحŝĐĞƐ͕ ŚŽŶĞǇ͕ ƚƌĞĂĐůĞ͕ ǇĞĂƐƚ͕ ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͕ƐĂůƚ͕ ،
النحل والعسل االسود ،اخلمرية ومسحوق
والصلصات (التوابل) ،البهارات ،البهارات ،الثلج 
ŵƵƐƚĂƌĚ͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿƐƉŝĐĞƐ͕ŝĐĞ

اسعد)،اسعدالبهارات ،البهارات ،الثلج 
الصلصات (دمحمالتمنروابل
اخلردل ،اخلل و
In the name of: Mohamad nimer asad asad
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,
العننا  :ا
In the name of:
Mohamad nimer asad
أبسم  :دمحم منر اسعد اسعد
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :اجناز للمحاماة
asad


ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,
العن ا  :نام هللا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :اجناز للمحاماة



التاريخ  7102/12/16 :

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
االصطناعية ،االرز ،التابيكو والساذو ،الدقيق

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽĨĨĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞ͕ƌŝĐĞ













302Trade Mark No.: 31795


 30259
 : التجارية رقم
العددالعالمة

2017/11/7
العرشون

; 3 442
Ϳ

In Class: 43
Date: 06/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
In the name of: Mohamad nimer asad asad
Trade
Mark No.: 31795
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,





 13 : يف الصنف
 7102/12/16 : التاريخ

 االيواء، خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل
 .املؤقت




 دمحم منر اسعد اسعد: أبسم
 84135: التجاريةا رقم
العالمة
: العننا

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 43
 18: التبليغ
: الصنف
يف
:
اجناز للمحاماة
عنوان
Trade
Mark
No.:
31795

30259

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة

Date:
06/07/2017
 7441/41/44 : التاريخ
In Class: 43

 13 : يف الصنف

Date: 06/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚ
 7102/12االطعمة
/16 :  خدمات توفريالتاريخ: من اجل
 . االيواء املؤقت،واملشروابت
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͕
ĚƌŝŶŬ͕ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘

من


; 1 Ϳ  االيواء، خدمات توفري االطعمة واملشروابت: اجل.املؤقت
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
In
the
name
of:
Mohamad
nimer
asad
اسعد
 دمحم منر اسعد: أبسم

In the name of: Mohamad nimer asad asad
 دمحم منر اسعد اسعد: أبسم
asad

ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,
 ا: العننا
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,
هللا
ام
ن
:
العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اجناز للمحاماة: عنوان التبليغ
;1Ϳ
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;1Ϳ







Trade Mark No.: 31796

 84134: العالمة التجارية رقم

In Class: 25

 75 : يف الصنف

Date: 06/07/2017

 7441/41/44 : التاريخ

Trade Mark No.: 31796
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In Class: 25

 30256 : العالمة التجارية رقم
 79 :  الصنف:يف

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

 من اجل املالبس ولباس القدم وأعطيه الرأس
Date: 06/07/2017
 7102 /12 /16 : التاريخ

In the
name of: sharekit
ayad letijaret
العاديه العامة
القدماجلاهزه
الالبسه
شركة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
وأعطيه الرأس
لتجارةولباس
اداملالبس:عي
اجل
 من: أبسم

In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah
ة
لتجار
عياد
كة
شر
:
أبسم

alalbesah
al jahezah al aadyah al
al aadyah al a'amah
الالبسه اجلاهزه العاديه العامة
a'amah
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
- فووو
 عووو-  نووو يلال:
العنووونا
ايل دخلو المع ج ر
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂĂǁĂů
المعا ن
 اول دخلة- شانع ح فا
-  سابلو: العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂ
 اول دخلة-  شارع حيفا-  انبلس: عنوان التبليغ

ĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
املعاجني
ĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖ
 اول دخلة املعاجني-  شارع حيفا-  انبلس: عنوان التبليغ


;1Ϳ
 ŚĞĨĂĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ















;
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Trade Mark No.: 31800



In Class:
29
In Class: 29

Trade Mark No.: 31800

 84344: العالمة التجارية رقم




 73 : يف الصنف

 30911 : العالمة التجارية رقم

Date:/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
09/07/2017WƌĞƉĂƌĞĚŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚĂŶĚƉŽƵůƚƌǇĂŶĚ
Date: 09/07/2017

ƉƌĞƉĂƌĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĂůůĨŽƌƵƐĞďǇĐŽŵƉĂŶǇ
ǁŚŽůůǇͲŽǁŶĞĚŽƌĨƌĂŶĐŚŝƐĞĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ŽƌƐĂůĞŽĨĨŽŽĚŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽŶŽƌŽĨĨ
ƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐ͘

 75 : يف الصنف

 7441/41/43 : التاريخ

 7102 /12 /15 : التاريخ
 األمساك والدواجن والفواكه، اللحوم اجلاهزة: من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ WƌĞƉĂƌĞĚ ŵĞĂƚ͕ ĨŝƐŚ ĂŶĚ ƉŽƵůƚƌǇ والدواجن أو والفواكه
 األمساك، اللحوم اجلاهزة: من اجل
ابلكامل أو املطاعم ممنوحة االمتياز من أجل إعداد
ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĨƌƵŝƚƐ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ Ăůů ĨŽƌ ƵƐĞ ďǇ
ĐŽŵƉĂŶǇ ǁŚŽůůǇͲŽǁŶĞĚ Žƌ ĨƌĂŶĐŚŝƐĞĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
ŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽƌƐĂůĞŽĨĨŽŽĚŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐ
ĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽŶŽƌŽĨĨƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐ͘

كة
كة مملو
 املستخدمة كاملة من شر،واخلضراوات اجلاهزة

 .بيع الطعام يف احملل ليتم تناوله يف احملل أو خارجه
مملوكة ابلكامل
 املستخدمة كاملة من شركة،واخلضراوات اجلاهزة

أو املطاعم ممنوحة االمتياز من أجل إعداد أو بيع الطعام يف احملل

 .ليتم تناوله يف احملل أو خارجه

Trade Mark No.: 31800

العالمة التجارية رقم  84344:

In Class: 29

يف الصنف  73 :

Date: 09/07/2017
303

 7441
العرشون/41/43
العددالتاريخ :
2017/11/7
من اجل

:

اللحوم اجلاهزة ،األمساك والدواجن والفواكه /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ WƌĞƉĂƌĞĚ ŵĞĂƚ͕ ĨŝƐŚ ĂŶĚ ƉŽƵůƚƌǇ

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 .

ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĨƌƵŝƚƐ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ Ăůů ĨŽƌ ƵƐĞ ďǇ
ĐŽŵƉĂŶǇ ǁŚŽůůǇͲŽǁŶĞĚ Žƌ ĨƌĂŶĐŚŝƐĞĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
ŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽƌƐĂůĞŽĨĨŽŽĚŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐ
͘ĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽŶŽƌŽĨĨƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐ

In the name of: Popeyes Louisiana
أبسم  :بوابيز لويسياان كيتشني ،إنك.
Kitchen, Inc.
العن و ا  277 :ب يم ت و س و نت ت ي و اس س و يو ĚĚƌĞƐƐ͗ϰϬϬWĞƌŝŵĞƚĞƌĞŶƚĞƌdĞƌƌĂĐĞ͕ 0777
͘^^ƵŝƚĞϭϬϬϬ͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϰϲh
،تالستا  ن ا  07028ال اليات المتحدة األم يك ة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

أبسم
إ نك.

:

بوابيز

العنوووووونا

لويسياان كيتشني،

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϰϬϬWĞƌŝŵĞƚĞƌĞŶƚĞƌdĞƌƌĂĐĞ͕^ƵŝƚĞϭϬϬϬ
͘^ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϰϲh

 133 :ي ريم توووووور سوووووو نتر

اسا سوووووني
تريووووور

جن ج وووو

In the name of: Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.

1333ا ،تح نتووووو ا

 03016النال وووو ت المتحوووودة

األمريك و

عنوان التبليغ :

 1117البرية


كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر

Ϳ;3

-

ص .ب  1127البرية


:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Trade Mark No.: 31801

العالمة التجارية رقم  84344:
العالمة التجارية رقم 30910 :

يف الصنف 75 :

Trade Mark No.: 31801



In Class: 29



يف الصنف  73 :

التاريخ  7102 /12 /15 :
من اجل  :اللحوم اجلاهزة ،األمساك والدواجن والفواكه

كة
كة مملو
واخلضراوات اجلاهزة ،املستخدمة كاملة من شر
ابلكامل أو املطاعم ممنوحة االمتياز من أجل إعداد أو

In Class: 29

Date: 09/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌĞƉĂƌĞĚŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚĂŶĚƉŽƵůƚƌǇĂŶĚ

ƉƌĞƉĂƌĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĂůůĨŽƌƵƐĞďǇĐŽŵƉĂŶǇ
ǁŚŽůůǇͲŽǁŶĞĚŽƌĨƌĂŶĐŚŝƐĞĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ŽƌƐĂůĞŽĨĨŽŽĚŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽŶŽƌŽĨĨ
͘ƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐ

التاريخ  7441/41/43 :
من اجل  :اللحوم اجلاهزة ،األمساك والدواجن والفواكه
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 .


بيع الطعام يف احملل ليتم تناوله يف احملل أو خارجه.

Date: 09/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ WƌĞƉĂƌĞĚ ŵĞĂƚ͕ ĨŝƐŚ ĂŶĚ ƉŽƵůƚƌǇ

ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĨƌƵŝƚƐ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ Ăůů ĨŽƌ ƵƐĞ ďǇ
ĐŽŵƉĂŶǇ ǁŚŽůůǇͲŽǁŶĞĚ Žƌ ĨƌĂŶĐŚŝƐĞĚ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
ŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽƌƐĂůĞŽĨĨŽŽĚŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐ
͘ĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽŶŽƌŽĨĨƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƐ

In the name of: Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.

أبسم  :بوابيز لويسياان كيتشني،

In the name of: Popeyes Louisiana
لويسياان كيتشني ،إنك.
أبسم  :بوابيز
إنك.
Kitchen,
Inc.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϰϬϬWĞƌŝŵĞƚĞƌĞŶƚĞƌdĞƌƌĂĐĞ͕^ƵŝƚĞϭϬϬϬ
العنوووووونا  133 :ي ريم توووووور سوووووو نتر
͘^ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϰϲh
،تحنتووووو
العن و ا  :تريووووو
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϰϬϬWĞƌŝŵĞƚĞƌĞŶƚĞƌdĞƌƌĂĐĞ
اس ا س و يو 0777
1333ات ي و
سوووووني س و نت
اسايم ت و
277ر ب
جن ج وووو  03016النال وووو ت المتحوووودة
͘^ ^ƵŝƚĞϭϬϬϬ͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϰϲh
 07028ال اليات المتحدة األم يك ة
ن ا
،تالستا
األمريك و
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

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

 1117البرية




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ;3

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











; 5 Ϳ446
















Trade Mark No.: 31802

العالمة التجارية رقم  84347:

يف الصنف  43 :




التاريخ  7441/41/43 :

العالمة التجارية رقم  30917 :



In Class: 19
Date:Trade
09/07/2017
Mark No.: 31802
In Class: 19

يف الصنف  05 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĐĂůĐĂƌĞŽƵƐŵĂƌůĂŶĚĐĂůĐĂƌĞŽƵƐ
من اجل  :طني جريي وحجر جريي 
Date: 09/07/2017
التاريخ  7102/12/15 :
͗ƐƚŽŶĞ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

ĐĂůĐĂƌĞŽƵƐŵĂƌůĂŶĚĐĂůĐĂƌĞŽƵƐƐƚŽŶĞ
من اجل  :طني جريي وحجر جريي 
In the
of:of:
Ahmed
AbdelRazek AL-Qara
In name
the name
AhmedYousef
Yousef Abdel
يوسفازقعبدالفرا
عبد الر
الرازق
يوسفامحد
أبسم  :امحدأبسم :
الفرا
Razek AL-Qara
ĚĚƌĞƐƐ͗>:ZKK^,/ͲdƵůŬĂƌĞŵϬϱϵϴϰϵϱϴϴϬ
يعووووو -طووووونلكر -
العنوووونا  :ال
ĚĚƌĞƐƐ͗>:ZKK^,/ͲdƵůŬĂƌĞŵ
 3522125223لك م 7096290667-
العن ا  :الجانوش ه-ط

In Class: 19

 43 : يف الصنف

Date: 09/07/2017

 7441/41/43 : التاريخ

304/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐĂůĐĂƌĞŽƵƐŵĂƌůĂŶĚĐĂůĐĂƌĞŽƵƐ

2017/11/7 العدد العرشون

  طني جريي وحجر جريي: من اجل

ƐƚŽŶĞ

In the name of: Ahmed Yousef Abdel
Razek AL-Qara
 ĚĚƌĞƐƐ͗>:ZKK^,/ͲdƵůŬĂƌĞŵ
; 44 Ϳ
ϬϱϵϴϰϵϱϴϴϬ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :>:ZKK^,/Ͳ
; 01 Ϳ
 dƵůŬĂƌĞŵϬϱϵϴϰϵϱϴϴϬ



 امحد يوسف عبد الرازق الفرا: أبسم
7096290667- ط لك م- الجانوش ه: العن ا


4533135334- طولكرم- اجلاروشيه: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 31803

 84348: العالمة التجارية رقم

In Class: 3

 8 : يف الصنف

Date: 09/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕
ƐĐŽƵƌŝŶŐĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
Trade
Mark No.: 31803
ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌ
In
Class: 3
ůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ




 7441/41/43 : التاريخ


 مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت: من اجل




تستخدم يف غسيل وكي املالبس ومستحضرات التنظيف
 30913 : العالمة التجارية رقم
 الروائح العطرية– الزيوت- والصقل والكشط واجللي الصابون
 3 : يف الصنف
 مستحضرات التجميل غسول لوشن للشعر منظفات-عطريه
Date: 09/07/2017
 7102/12/15 : التاريخ
 اسنان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
 مستحضرات قصر األقمشة وذريها من: من اجل
In the name of: saher nafe shakhsher
ساهر انفع شخشري
: أبسم

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕ املواد اليت تستخدم يف ذسيل وكي املالبس
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů͗
7099022222  شانع حط ن تلف-  سابلو: العن ا
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط واجللي
; 44 Ϳ
ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
- الصابون
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖ  تلفون-، عطريه
الزيوت حطني
– شارع-العطرية
الروائحانبلس
: التبليغ
عنوان
منظفات
للشعر
لوشن
ذسول
التجميل
مستحضرات
ŚĞƚĞŶͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
4533111117

 اسنان
Inthe name of: saher nafe shakhsher 448
 ساهر انفع شخشري: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
وو ر ا،
 عوو-  نوو يلال:  العنوونا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲ
ƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ

Trade Mark No.: 31804
InClass: 3

3522511112 تلفن

 تلفون،  شارع حطني-  انبلس: عنوان التبليغ

1955211117

 84341: العالمة التجارية رقم


 8 : يف الصنف


Date:
09/07/2017

7441
/
41
/
43
:
التاريخ
Trade Mark No.: 31804
 30911 : العالمة التجارية رقم

من اجل
In
Class: 3
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت
 3 : :الصنف
يف
غسيل و
 يف:تستخدم
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ كي املالبس ومستحضرات التنظيف
Date:
09/07/2017
7102
/12/15
التاريخ
ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚ
ĂďƌĂƐŝǀĞ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
العطرية
الروائح
- الصابون
والكشط واجللي
والصقل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ من– الزيوت
وذريها
األقمشة
مستحضرات قصر
: من اجل
; 00ŚĂŝƌͿ املالبس منظفات
ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
لوشن للشعر
غسول
التجميل
ات
ر
مستحض
عطريه
املواد اليت تستخدم يف ذسيل وكي
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕
ůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

اسنان
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط واجللي
In the name of: saher nafe shakhsher
 ساهر انفع شخشري: أبسم
-  الروائح العطرية – الزيوت عطريه- الصابون
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů͗
7099022222
لوشن تلف
ذسول حط ن
 شانع-التجميل
 سابلو:مستحضرات
العن ا
للشعر منظفات
ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
 اسنان
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: saher nafe
shakhsher
:ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖ
شخشري: بليغانفع
ساهر
أبسم
 تلفون،  شارع حطني- انبلس
 الت:عنوان




In Class: 3

يف الصنف  8 :

التاريخ  7441/41/43 :
من اجل  :مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت
العدد العرشون 2017/11/7
تستخدم يف غسيل وكي املالبس ومستحضرات التنظيف
والصقل والكشط واجللي الصابون  -الروائح العطرية– الزيوت
عطريه -مستحضرات التجميل غسول لوشن للشعر منظفات
اسنان 
أبسم  :ساهر انفع شخشري
العن ا  :سابلو  -شانع حط ن تلف

Date: 09/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

305
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ

͕ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚ
ĂďƌĂƐŝǀĞ
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ ŚĂŝƌ
ůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

In the name of: saher nafe shakhsher
͗ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů
ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖ
ŚĞƚĞŶͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ


7099022222

عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع حطني  ،تلفون
4533111117

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق



ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام


االستخدام العام مبعزل عن العالمة
ذات




Ϳ ; 47
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العالمة التجارية رقم  84345:

يف الصنف  8 :

Trade Mark No.: 31805
In Class: 3





Date:Mark
09/07/2017
 7441
التجا/رية/41
العالمة43 :
التاريخ
Trade
No.: 31805
 30919
رقم  :
من اجل :
مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
͗In/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Class: 3
الصنف  3 :
يف

تستخدم يف غسيل وكي املالبس ومستحضرات التنظيف ͕ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ
 7102
الصقل /15 :
والتاريخ
ĂďƌĂƐŝǀĞ
الصابون  -الروائح العطرية– الزيوت ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
/12واجللي
والكشط
͕ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ
ĞƐƐĞŶƚŝĂů
͕ŽŝůƐ
͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ
ŚĂŝƌ
قصرغسول
التجميل
مستحضرات
منريه-
عط
للشعرمنمنظفات /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
لوشنوذريها
األقمشة
مستحضرات
اجل :
ůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ

اسنان
املواد اليت تستخدم يف ذسيل وكي املالبس
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
In the name of: saher nafe shakhsher
أبسم  :ساهر انفع شخشري
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط واجللي

Date:
09/07/2017
ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚ

العن ا  :سابلو  -شانع حط ن تلف

7099022222

الصابون  -الروائح العطرية – الزيوت عطريه -

͗ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů
ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖ
ŚĞƚĞŶͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ


مستحضرات
منظفات تلفون
ذسول -لوشنشارعللشعرحطني ،
التجميلانبلس
التبليغ :
عنوان

اسنان
4533111117
In the name of: saher nafe shakhsher
أبسم  :ساهر انفع شخشري
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
اليعطي ،وو ر
العالمة -عوو
هذهنوو يلال
تسجيلا :
ان العنوون

اصحاهباا حق احلماية املطلق

3522511112رات والرسومات الوصفية واألرقام
تلفن الكلمات والعبا
ابستخدام

عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع حطني  ،تلفون
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
1955211117


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

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶ

ƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
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Trade Mark No.: 31806

 84344: العالمة التجارية رقم

In Class: 3

 8 : يف الصنف

Date: 09/07/2017

 7441/41/43 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ  مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت: من اجل
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ تستخدم يف غسيل وكي املالبس ومستحضرات التنظيف
Trade
No.: 31806
ƐĐŽƵƌŝŶŐMark
ĂŶĚ
ĂďƌĂƐŝǀĞ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖  الروائح العطرية– الزيوت- الصابون
 30916
 : رقم
والصقلالتجارية
العالمة
واجللي
والكشط
ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ŽŝůƐ͕ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ ŚĂŝƌ  مستحضرات التجميل غسول لوشن للشعر منظفات-عطريه
In
Class: 3
 3 : يف الصنف
ůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
 اسنان
Date:
 شخشري
7102/انفع
12/ساهر
15 ::التاريخ
In the09/07/2017
name of: saher nafe shakhsher
أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
األقمشة وذريها من
 شوقصر-مستحضرات
من اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
ووانع حطووو ن
 سوووابلو:  ا: العنووو


ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲ

; 41 Ϳ



ƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ

451



 ذسيل وكي املالبس7099022222
املواد تلفاليت تستخدم يف
واجللي
والصقل- انبلس
التنظيف: التبليغ
ومستحضرات
والكشط تلفون
، شارع حطني
عنوان
4533111117
- الروائح العطرية – الزيوت عطريه
- الصابون

مستحضرات التجميل ذسول لوشن للشعر منظفات

 اسنان

 ساهر انفع شخشري: أبسم



In the name of: saher nafe shakhsher



ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ

وو ر ا،

3522511112 تلفن



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲ
ƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
 Trade Mark No.: 31807




In Class: 3

Date: 09/07/2017

 عوو-  نوو يلال: العنوونا



Trade Mark No.:
31807
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕
In Class: 3
ƐĐŽƵƌŝŶŐĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
Date: 09/07/2017
ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ


; 01 Ϳ



 7441/41/43 : التاريخ

 30912
التجارية رقم
العالمة
األقمشة وغريها من املواد اليت
رات قصر:مستحض
: اجل
من

 3 : يف الصنف
غسيل وكي املالبس ومستحضرات التنظيف
تستخدم يف
 7102/12/15 : التاريخ

 الروائح العطرية– الزيوت- والصقل والكشط واجللي الصابون

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
منظفات
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

In the name of: saher nafe shakhsher




 تلفون،  شارع حطني-  انبلس: عنوان التبليغ

1955211117
 84341: العالمة التجارية رقم
 8 : يف الصنف

مستحضرات قصر األقمشة وذريها من

:

من اجل

للشعر
مستحضرات
لوشن املالبس
غسولوكي
التجميلذسيل
تستخدم يف
اليت-عطريه
املواد

 اسنان
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط واجللي
- العطرية – الزيوت عطريه
الروائح
الصابونساهر انفع شخشري
: أبسم

مستحضرات التجميل ذسول لوشن للشعر منظفات
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů͗
7099022222  شانع حط ن تلف-  سابلو: العن ا
 اسنان
ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
In the name of: saher nafe shakhsher
 ساهر انفع شخشري: أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖ  تلفون،  شارع حطني- انبلس
: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
وو ر ا،
 عوو-  نوو يلال: العنوونا
ŚĞƚĞŶͲƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
4533111117

3522511112 تلفن

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞƚĞŶͲ
 تلفون،  شارع حطني-  انبلس: عنوان التبليغ

ƚĞů͗ϬϱϵϵϳϰϰϰϰϮ
1955211117
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العالمة التجارية رقم  30919 :
يف الصنف  6 :
التاريخ  7102/12/15 :

من اجل  :صناعة اانبيب البويل ايثلني 
أبسم  :شركة الثناء للصناعه


والتجاره

Trade Mark No.: 31808
In Class: 6

452

Date: 09/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨƉŽůǇĞƚŚǇůĞŶĞƉŝƉĞƐ
In the name of: AL-Thana Company for industry and
trade


ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂĨƌƐƵƌͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϴϲϬϮϬ
Trade
Mark No.: 31808

 -84343طوووونلكر
رقمووور-:صوووون
التجارية يفو
العنوووونا :
العالمة
322626323

In Class: 6
يف الصنف  4 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂĨƌƐƵƌͲdƵůŬĂƌĞŵ
التبليغ  :كفر -صور -طولكرم
عنوان

Date: 09/07/2017
 7441/41/43
التاريخ :

ϬϵϮϲϴϲϬϮϬ

157696171

Trade Mark
No.: 31808
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨƉŽůǇĞƚŚǇůĞŶĞ
  30919
اانبيبية رقم  :
العالمة التجار
البويل ايثلني
من اجل  :صناعة

ƉŝƉĞƐ In Class: 6
الصنف  6 :
يف

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
:
In the name
of: AL-Thana Company
والتجاره
Date: 09/07/2017
للصناعه 7102/
الثناء12/15 :
أبسم  :شركةالتاريخ
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
for industry and trade
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨƉŽůǇĞƚŚǇůĞŶĞƉŝƉĞƐ
من اجل  :صناعة اانبيب البويل ايثلني 
ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂĨƌƐƵƌͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϴϲϬϮϬ
792868727
ذات م
واألرقام-ط لك
والرسومات  :كف -ص ن
العن ا
العام
االستخدام
In
the
name
of:
AL-Thana
Company
for
industry
and
للصناعه
الوصفيةشركة الثناء
أبسم :

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ͳ:<ĂĨƌƐƵƌ
كفر -صور -طولكرم 437434474
التبليغ :
عنوان
trade
العالمة
والتجاره
مبعزل عن 
 dƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϴϲϬϮϬ
ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂĨƌƐƵƌͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϴϲϬϮϬ
العنوووونا  :يفوووور -صوووون -طوووونلكر

322626323


 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق Ϳ ; 44


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂĨƌƐƵƌͲdƵůŬĂƌĞŵ
عنوان التبليغ  :كفر -صور -طولكرم
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ϬϵϮϲϴϲϬϮϬ
157696171
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
ذات


 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق


Ϳ ; 06

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


453







Ϳ ; 06



العالمة التجارية رقم  84343:















Trade Mark No.: 31809



In Class: 6

يف الصنف  4 :

Date: 10/07/2017

التاريخ  7441/41/44 :

من اجل  :دواليب معدنية
لألسرة  ،دواليب انزالقية معلقة /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĞĚ ĐĂƐƚĞƌƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ ,ĂŶŐŝŶŐ
ّ
للخزائن  ،مسامري ملولبة معدنية لألبواب  ،مزاليج (سحاابت) ،

͕ ǁĂƌĚƌŽďĞ ƐůŝĚŝŶŐ ƌŽůůĞƌ ͕ ŽůƚƐ ;ŽŽƌͲͿ ŽĨ ŵĞƚĂů

معدنية  ،مشابك معدنية  ،أطر معدنية لألبواب  ،أقفال
مرابط





لألبواب ]غريكهرابئية[  ،مقابض معدنية لألبواب  ،نوابض

لألبواب ]غري كهرابئية[  ،مفاتيح  ،مزاليج معدنية  ،أقفال

معدنية  ،مسامري ،بكرات معدنية )خبالف املستخدمة لالالت( ،
براغي معدنية  ،مزاليج مزدوجة الطارات النوافذ  ،مفصالت

معدنية  ،ستائر معدنية لفافة ،خردوات معدنية صغرية .

أبسم  :شركة العطايب للتجارة العامة

العن ا  :شانع الك كفة  – 002ب و لحم – لسط ن

͕ ŽůƚƐ ;>ŽĐŬͲͿ͕ ĐůŽƐƵƌĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ ůŝƉƐ ŽĨ ŵĞƚĂů

͕ ŽŽƌ ĐĂƐĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ ŽŽƌ ĐůŽƐĞƌƐ ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
͕ŽŽƌŚĂŶĚůĞƐŽĨŵĞƚĂů͕ŽŽƌƐƉƌŝŶŐƐŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
͕ <ĞǇƐ͕ >ĂƚĐŚĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ >ŽĐŬƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ EĂŝůƐ
WƵůůĞǇƐŽĨŵĞƚĂůŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ĐƌĞǁƐ
ŽĨŵĞƚĂů͕tŝŶĚŽǁĐĂƐĞŵĞŶƚďŽůƚƐ͕,ŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů
͘ZŽůůĞƌďůŝŶĚƐŽĨƐƚĞĞů͕,ĂƌĚǁĂƌĞŽĨŵĞƚĂůƐŵĂůů

In the name of: Al-Etabi Co. for
General Trade
ͲĚĚƌĞƐƐ͗<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–ĞƚŚůĞŚĞŵ

مقابض – ي و
الكريفو 502
غري ع
العننا] :
معدنية لألبواب  ،نوابض
كهرابئية[ ،
لألبواب
لحا – فلس ،ر

͕ŽŽƌŚĂŶĚůĞƐŽĨŵĞƚĂů͕ŽŽƌƐƉƌŝŶŐƐŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ

لألبواب ]غري كهرابئية[  ،مفاتيح  ،مزاليج معدنية  ،أقفال ͕ <ĞǇƐ͕ >ĂƚĐŚĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ >ŽĐŬƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ EĂŝůƐ
ستخدمة لالالت( ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ– ،
بيت حلم –
– 237
الكركفة
معدنية ،التبليغ :
عنوان
خبالف امل
معدنية )
مسامري،شاربكعرات
WƵůůĞǇƐŽĨŵĞƚĂůŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ĐƌĞǁƐ

العدد العرشون 2017/11/7

فلسطنيمعدنية  ،مزاليج مزدوجة الطارات النوافذ  ،مفصالت
براغي

معدنية  ،ستائر معدنية لفافة ،خردوات معدنية صغرية .
أبسم  :شركة العطايب للتجارة العامة


308 ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ

 ŽĨŵĞƚĂů͕tŝŶĚŽǁĐĂƐĞŵĞŶƚďŽůƚƐ͕,ŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů

͘ZŽůůĞƌďůŝŶĚƐŽĨƐƚĞĞů͕,ĂƌĚǁĂƌĞŽĨŵĞƚĂůƐŵĂůů

Inthe name of: Al-Etabi Co. for
General Trade
Ͳ ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–ĞƚŚůĞŚĞŵ
WĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ
Ϳ ; 02
 –ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
Ϳ ; 41

454


العن ا  :شانع الك كفة  – 002ب و لحم – لسط ن


عنوان التبليغ  :شارع الكركفة  – 187بيت حلم – فلسطني
















العالمة التجارية رقم  84344:

Trade Mark No.: 31810



In Class: 35
Trade
Mark No.: 31810
Date: 10/07/2017

يف الصنف  85 :
 30901
رقم  :
العالمة :التجا
 7441
/44رية/41
التاريخ
من اجل

:

االسترياد والتسويق والبيع ابلتجزئة وخدمات بيع /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŵƉŽƌƚ͕DĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝůĂŶĚ

اجلملة  ،خدمات جتميع تشكيلة من البضائع لصاحل الغري من

لألسرة  ،دواليب انزالقية معلقة للخزائن ،
دواليب معدنية
ّ
مسامري ملولبة معدنية لألبواب  ،مزاليج (سحاابت)  ،مرابط

معدنية  ،مشابك معدنية  ،أطر معدنية لألبواب  ،أقفال لألبواب

]غريكهرابئية[  ،مقابض معدنية لألبواب  ،نوابض لألبواب ]غري

كهرابئية[  ،مفاتيح  ،مزاليج معدنية  ،أقفال معدنية  ،مسامري،
بكرات معدنية )خبالف املستخدمة لالالت(  ،براغي معدنية ،
مزاليج مزدوجة الطارات النوافذ  ،مفصالت معدنية  ،ستائر
معدنية لفافة ،خردوات معدنية صغرية ( ،ابستثناء نقلها) لتمكني

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

خالل كتالوجات الطلب عرب الربيد .

أبسم  :شركة العطايب للتجارة العامة

العن ا  :شانع الك كفة  – 002ب و لحم – لسط ن

عنوان التبليغ  :شارع الكركفة  – 187بيت حلم – فلسطني



ǁŚŽůĞƐĂůĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ dŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ

ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐŽĨ͗ĞĚĐĂƐƚĞƌƐŽĨŵĞƚĂů͕,ĂŶŐŝŶŐ
͕ ǁĂƌĚƌŽďĞ ƐůŝĚŝŶŐ ƌŽůůĞƌ ͕ ŽůƚƐ ;ŽŽƌͲͿ ŽĨ ŵĞƚĂů
͕ ŽůƚƐ ;>ŽĐŬͲͿ͕ ĐůŽƐƵƌĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ ůŝƉƐ ŽĨ ŵĞƚĂů
͕ ŽŽƌ ĐĂƐĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ ŽŽƌ ĐůŽƐĞƌƐ ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
͕ŽŽƌŚĂŶĚůĞƐŽĨŵĞƚĂů͕ŽŽƌƐƉƌŝŶŐƐŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
͕ <ĞǇƐ͕ >ĂƚĐŚĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ >ŽĐŬƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ EĂŝůƐ
WƵůůĞǇƐŽĨŵĞƚĂůŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ĐƌĞǁƐ
ŽĨŵĞƚĂů͕tŝŶĚŽǁĐĂƐĞŵĞŶƚďŽůƚƐ͕,ŝŶŐĞƐŽĨŵĞƚĂů
͕ZŽůůĞƌ ďůŝŶĚƐ ŽĨ ƐƚĞĞů͕ ,ĂƌĚǁĂƌĞ ŽĨ ŵĞƚĂů ƐŵĂůů
ĞŶĂďůŝŶŐ

ͿƚŚĞƌĞŽĨ

ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ

ƚŚĞ

;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ

ĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞ
ŐŽŽĚƐ͕ ƐƵĐŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŵĂǇ ďĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƌĞƚĂŝů
ƐƚŽƌĞƐ͕ ǁŚŽůĞƐĂůĞ ŽƵƚůĞƚƐ͕ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŵĞĚŝĂŽƌƚŚƌŽƵŐŚŵĂŝůŽƌĚĞƌĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ

In the name of: Al-Etabi Co. for
General Trade
ͲĚĚƌĞƐƐ͗<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–ĞƚŚůĞŚĞŵ
WĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ
 –ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
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; 06 Ϳ
; 43 Ϳ

2017/11/7 العدد العرشون
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Trade Mark No.: 31811



In Class: 39

 84344: العالمة التجارية رقم


 83 : يف الصنف

Date: 10/07/2017

 7441/41/44 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ  النقـل وتغليف وختزين السـلع وتسليم البضائع املتعلقة: من اجل

ŽĨŐŽŽĚƐ͖ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŐŽŽĚƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ͗ĞĚĐĂƐƚĞƌƐ
ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ ,ĂŶŐŝŶŐ ǁĂƌĚƌŽďĞ ƐůŝĚŝŶŐ ƌŽůůĞƌ ͕ ŽůƚƐ
;ŽŽƌͲͿ ŽĨŵĞƚĂů ͕ ŽůƚƐ;>ŽĐŬͲͿ͕ ĐůŽƐƵƌĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů͕
ůŝƉƐ ŽĨ ŵĞƚĂů͕ ŽŽƌĐĂƐĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů͕ ŽŽƌ ĐůŽƐĞƌƐ
ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͕ŽŽƌŚĂŶĚůĞƐŽĨŵĞƚĂů͕ŽŽƌƐƉƌŝŶŐƐ
ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ ͕ <ĞǇƐ͕ >ĂƚĐŚĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ >ŽĐŬƐ ŽĨ
ŵĞƚĂů ͕ EĂŝůƐ ͕ WƵůůĞǇƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ ͕ ^ĐƌĞǁƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ͕ tŝŶĚŽǁ ĐĂƐĞŵĞŶƚ
ďŽůƚƐ͕ ,ŝŶŐĞƐ ŽĨ ŵĞƚĂů ZŽůůĞƌ ďůŝŶĚƐ ŽĨ ƐƚĞĞů͕
,ĂƌĚǁĂƌĞŽĨŵĞƚĂůƐŵĂůů͘

،  دواليب انزالقية معلقة للخزائن، لألسرة
 دواليب معدنية: ب
ّ
 مرابط، ) مزاليج (سحاابت، مسامري ملولبة معدنية لألبواب

 أقفال لألبواب،  أطر معدنية لألبواب،  مشابك معدنية، معدنية

 نوابض لألبواب ]غري،  مقابض معدنية لألبواب، []غريكهرابئية

، مسامري،  أقفال معدنية،  مزاليج معدنية،  مفاتيح، [كهرابئية
،  براغي معدنية، (بكرات معدنية )خبالف املستخدمة لالالت

 ستائر،  مفصالت معدنية، مزاليج مزدوجة الطارات النوافذ

 . خردوات معدنية صغرية،معدنية لفافة

In the name of: Al-Etabi Co. for
General Trade
ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–ĞƚŚůĞŚĞŵͲ
WĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ
 –ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
; 43 Ϳ





 شركة العطايب للتجارة العامة: أبسم

 – ب و لحم – لسط ن002  شانع الك كفة: العن ا


 – بيت حلم – فلسطني187  شارع الكركفة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 31812

 84347: العالمة التجارية رقم

In Class: 32
Date: 10/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ

Trade Mark No.: 31812
ǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐ
In Class: 32
ĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

Date: 10/07/2017

 87 : يف الصنف



 7441/41/44 : التاريخ

 املياه املعدنية-)البرية (اجلعة والبرية السوداء

:

من اجل

 30907 : العالمة التجارية رقم
–ويره من املستحضرات لعمل املشروابت
 الش-والغازيةيف
 37اب: الصنفر

اليت أساسها عصري الفواكه– ماء7102
واملشروابت
/12/01 الفواكه
: عصريالتاريخ
.الزهر
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ  املياه املعدنية- )البرية ( اجلعة والبرية السوداء
: الورد–منماءاجل
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖
In the name of: SHAREKAT SHALHUOB ALSENA'EHA



رقم  84347:
العالمة التجارية


Trade Mark No.: 31812





يف الصنف   87 :

العدد العرشون
2017/11/7التجارية رقم 30907 :
العالمة
التاريخ :

 7441
 37
41/44يف /الصنف :

In Class: 32

Trade Mark No.: 31812
10/07/2017
In Class: 32



310

Date:

Date:
10/07/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ

 7102
/12/01
السوداء) -املياه املعدنية
والبرية
التاريخ :اجلعة
من اجل  :البرية (
من اجل  :البرية ( اجلعة والبرية السوداء)  -املياه املعدنية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
ǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐ
والغازية -الشراب ويره من املستحضرات لعمل املشروابت– ͖ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ
ĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
والغازية  -الشراب ويره من املستحضرات لعمل
ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ
ŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ
أساسها– ماء
عصرياليتالفواكه
أساسها
واملشروابت
اليت الفواكه
واملشروابت عصري
عصري الفواكه املشروابت –
عصري الفواكه – ماء الورد – ماء الزهر .
الورد– ماء الزهر .
أبسم  :شركة شلهوب الصناعية In the name of: SHAREKAT SHALHUOB ALSENA'EHA
name
أبسم  :شركة شلهوب الصناعية SHAREKAT SHALHUOB ALSENA'EHA
ALof:
TEJAREHA
التجارية

التجارية

In the
AL TEJAREHA
ͲĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ>DEdY>^EΖ,

العنوووووووونا  :نوووووووو يلال  -المن،قووووووووو

d>͗ϬϱϵϵϵϲϳϮϰϰϭ

الصن د و  -ت 3522652111 :
ͲĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ>DEdY>^EΖ,
العنووووووووو ا  :سوووووووووابلو  -المنطقوووووووووه
عنوان التبليغ  :انبلس  -املنطقه الصناعية  -ت ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ>DEdY :
d>͗ϬϱϵϵϵϲϳϮϰϰϭ
الصناع ة  -ت 7099802220 :
>^EΖ,Ͳd>͗ϬϱϵϵϵϲϳϮϰϰϭ

1955627110

انبلس  -املنطقه


التبليغ :
عنوان
4533417114



الصناعية  -ت :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ>DEdY

>^EΖ,Ͳd>͗ϬϱϵϵϵϲϳϮϰϰϭ


Ϳ ; 74



Ϳ ; 71
457


















Trade Mark No.: 31813

العالمة التجارية رقم  84348:

يف الصنف   84 :



Date: 10/07/2017

التاريخ  7441/41/44 :

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو وما يقوم مقام القهوة واألرز
والتابيوكا والساجو ،الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب

 ،اخلبز واملعجنات واحللوايت  ،الويفر احملشو و/او املغطى

ابلشوكالتة ,الشوكالتة واملنتجات اليت اساسها الشوكالته,

املثلجات ,السكر ،العسل ,اخلمرية ومسحوق اخلبازة  ،ابكينغ

ابودر ,امللح واخلردل واخلل الصلصات (التوابل)  ،البهارات،
الثلج 

ايطال ا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ĐŽĨĨĞĞ͖ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ǁĂĨĞƌƐĨŝůůĞĚĂŶĚͬŽƌĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
͖ŝĐĞƐ͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ
͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͖ƐƉŝĐĞƐ
ŝĐĞ

In the name of: FERRERO S.p.A.

أبسم  :فرييرو اس.يب.ايه.
العن و ا  :ب ووازال ب ت و و

In Class: 30

ي و و  02700 ,0البووا ,ك س و ,

عنوان التبليغ W͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ :
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

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

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة


͕ĚĚƌĞƐƐ͗WŝĂǌǌĂůĞWŝĞƚƌŽ&ĞƌƌĞƌŽϭ
ϭϮϬϱϭůďĂ͕ƵŶĞŽ͕/ƚĂůǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







Date: 10/07/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗WŝĂǌǌĂůĞWŝĞƚƌŽ&ĞƌƌĞƌŽϭ͕ϭϮϬϱϭůďĂ͕ƵŶĞŽ͕
/ƚĂůǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

,1 ي توووري ف ريوووري

ال
 ي ووو ي:

العنووونا

 7102/12/01 : التاريخ

 ل،  ا, كنن ن,

 ال12351

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

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



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ ، املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية: من اجل
2017/11/7
العرشون
311ŚǇŐŝĞŶŝĐƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌ ،  أذيية األطفال، لالستعمال الطيب
احلمية املعدة
العددمواد
ŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌ
; 74 Ϳ




والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚĂŶĚĨŽƌĚĞŶƚĂů
458
ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖
; 70 Ϳ
ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ



مبعزل عن العالمة


 املواد اخلاصة حبشو، اللصوق الطبية ومواد التضميد
 املستحضرات،  املطهرات، األسنان والشمع الطيب


املستعملة يف اابدة اهلوام واحليواانت واحلشرات الضارة

 والفطرايت واألعشاب الضارة

البوراتوريوس
:
أبسم
 84341: العالمة التجارية رقم
.ايه. اس,فارماكيوتيكوس رويف
 5 : يف الصنف



In the name of: LABORATORIOS FARMACEUTICOS
Trade
ROVI,Mark
S.A. No.: 31814
In Class: 5
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůůĞ:ƵůŝĂŶĂŵĂƌŝůůŽ͕ϯϱ͕ϮϴϬϯϳDĂĚƌŝĚ͕
, يووو ل جنل ووو ي مووو يلن: العنووونا
Date:
 7441
41/44,05
: التاريخ
^ƉĂŝŶ10/07/2017
اس ن
, مد يد/22305
/ŶĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ĂŶĚ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ  مواد،والصحية
والبيطرية
الصيدلية
املستحضرات
: اجل
:
/ '/W
Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
: التبليغ
منعنوان




ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ ŚǇŐŝĞŶŝĐ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖
ĚŝĞƚĞƚŝĐ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͕ ĨŽŽĚ ĨŽƌ

ďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌ
ƐƚŽƉƉŝŶŐ
ƚĞĞƚŚ ĂŶĚ ĨŽƌ ĚĞŶƚĂů ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͖

ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ ĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐ ǀĞƌŵŝŶ͖

ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

In the name of: LABORATORIOS
FARMACEUTICOS ROVI, S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůůĞ:ƵůŝĂŶĂŵĂƌŝůůŽ͕ϯϱ͕
; 77
ϮϴϬϯϳDĂĚƌŝĚ͕^ƉĂŝŶ

 اللصوق، أغذية األطفالW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
، احلمية املعدة لالستعمال الطيب

 املواد اخلاصة حبشو األسنان والشمع، الطبية ومواد التضميد

 املستحضرات املستعملة يف اابدة اهلوام،  املطهرات، الطيب

 واحليواانت واحلشرات الضارة والفطرايت واألعشاب الضارة
.ايه. اس, البور اتوريوس فارماكيوتيكوس رويف: أبسم

Ϳ , مدنيووود26700 ,00 , كاموووانيل

Trade Mark No.: 31814
In Class : 5

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ŚǇŐŝĞ ŶŝĐƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌŵĞ ĚŝĐĂůƵƐĞ ͖ĚŝĞ ƚĞ ƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƐĨŽƌ
ŵĞ ĚŝĐĂůƵƐĞ ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞ Ɛ͖ƉůĂƐƚĞ ƌƐ͕ŵĂƚĞ ƌŝĂůĨŽƌ
ĚƌĞ ƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞ ƌŝĂůĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞ Ğ ƚŚĂŶĚĨŽƌĚĞ ŶƚĂů
ŝŵƉƌĞ ƐƐŝŽŶƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌĚĞ ƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞ ƌŵŝŶ͖
ĨƵŶŐŝĐŝĚĞ Ɛ͕ŚĞ ƌďŝĐŝĚĞ Ɛ



In the name of: LABORATORIOS
ROVI, S.A.



اخلاصة حبشو
املستحضرات
ة
الضار





 املواد، اللصوق الطبية ومواد التضميد
، املطهرات
، األسنان والشمع الطيب

اهلوام واحليواانت واحلشرات

459

اابدة

يف

املستعملة


والفطرايت واألعشاب الضارة
البوراتوريوس
:
أبسم

FARMACEUTICOS

:





اسباس ا

7102 /12 /01 : التاريخ

، املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية: من اجل
،  أذيية األطفال، مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůůĞ:ƵůŝĂŶĂŵĂƌŝůůŽ͕ϯϱ͕ϮϴϬϯϳDĂĚƌŝĚ͕
^ƉĂŝŶ


 كوووال: العنووو ا

30901 : العالمة التجارية رقم

9 : يف الصنف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞ ƚĞ ƌŝŶĂƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͖

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ل وووا

W͘K Žǆ /'/W ͲdDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


Date: 10/07/2017







,يلن

.ايه. اس,فارماكيوتيكوس رويف

ي مووو

جنل ووو

ن

اس

,يد

يووو ل

مد

:

ا
العنووون

22305

,05

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ







; 77 Ϳ









Trade Mark No.: 31815
In Class : 4

Trade Mark No.: 31815
In Class: 4



Date: 10/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ƵďƌŝĐĂŶƚƐ͖ůƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŽŝůƐĨŽƌŵŽƚŽƌ
ǀĞ ŚŝĐůĞ Ğ ŶŐŝŶĞ Ɛ

ĚĚƌĞƐƐ͗dĞĐŚŶŽůŽŐǇĞŶƚƌĞ͕tŚŝƚĐŚƵƌĐŚ,ŝůů͕
WĂŶŐďŽƵƌŶĞ͕ZĞĂĚŝŶŐ͕Z'ϴϳYZ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ








املزلقة

الزيوت

7102 /12 /01 : التاريخ

,التزليق

مواد

:



اجل
من
كبات
املر

 7102/12/01 : التاريخ

 الزيوت املزلقة حملركات,مواد التزليق

In the name of: Castrol Limited

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 30909 : العالمة التجارية رقم
 1 : يف الصنف


كات
حملر

Date: 10/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ƵďƌŝĐĂŶƚƐ͖ůƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŽŝůƐĨŽƌŵŽƚŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞĞŶŐŝŶĞƐ





30909 : العالمة التجارية رقم

1 : يف الصنف

:

من اجل
 املركبات

 كاسرتول ليمتد: أبسم

, ت كننلووووووووونج سووووووووونتر: العنووووووووونا
,  يوودن,  بو نه ن, ييتتشو رتش ج و

 المملكو المتحدة, ك ن ا5 2 ا ج

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





312

In the

name

of: Cas trol

Limite d

; 78 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗dĞĐŚŶŽůŽŐǇĞŶƚƌĞ͕tŚŝƚĐŚƵƌĐŚ,ŝůů͕
WĂŶŐďŽƵƌŶĞ͕ZĞĂĚŝŶŐ͕Z'ϴϳYZ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ 
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:






,

يوودن

ليمتد

,

المتحدة

460



2017/11/7 العدد العرشون

,سووووووووونتر

/'/W Ͳ

ج
كننلووووووووون

ت

بو نه ن

ج

المملكو

,

,

و

ا

كاسرتول

:

: أبسم

ا
العنووووووووون

تش
ر

ك ن5

ييتتشو

2

ج

ا

dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




; 73

Ϳ





Trade Mark No.: 31816
In
Class:
4 No.: 31816
Trade
Mark
Date:
10/07/2017
In Class:
4



In Class : 4

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞ ĂƐĞ Ɛ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ͖
ůƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŽŝůƐĂŶĚŐƌĞ ĂƐĞ Ɛ͖ŶŽŶͲ ĐŚĞ ŵŝĐĂůĂĚĚŝƚŝǀĞ ƐĨŽƌ
ůƵďƌŝĐĂŶƚƐĂŶĚŐƌĞ ĂƐĞ Ɛ͖ŐĞ ĂƌŽŝůƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽŝůƐ

name of: Cas trol

Limite d

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ͖
Date: 10/07/2017
:





: العالمةالصنف
يف
 84344: رقم1التجارية
 7102/12 /01
يف التاريخ
1 : :الصنف
, مواد التزليق,والشحوم الصناعية
الزيوت
: اجل
من
 7441
/41/44
: التاريخ
,التزليق

مواد

,الصناعية

ج
كننلووووووووون

ت

,

بو نه ن

ج

,

المتحدة

/'/W Ͳ

يف الصنف

والشحوم
والشحوم

ليمتد

,سووووووووونتر
يوودن

1 :


7102 /12 /01 : التاريخ
 الزيوت والشحوم: من اجل

الكيماوية
ذري
االضافات
,لقة
املز
يوت نقل
 ز,ت الغيار
 زيو,الصناعية

ĚĚƌĞƐƐ͗dĞĐŚŶŽůŽŐǇĞŶƚƌĞ͕tŚŝƚĐŚƵƌĐŚ,ŝůů͕
WĂŶŐďŽƵƌŶĞ͕ZĞĂĚŝŶŐ͕Z'ϴϳYZ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ 
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

30906 : ية رقم
التجار


Date : 10/07/2017

In the

 30906 : العالمة التجارية رقم



Trade Mark No.: 31816



 


العالمة

المملكو

,

,

و

ا



كاسرتول

:

كة
احلر

: أبسم

ا
العنووووووووون

تش
ر

ك ن5

ت
الزيو
للزيوت

ييتتشو

2

ج

ا

dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ


ůƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ŶŽŶͲĐŚĞŵŝĐĂůĂĚĚŝƚŝǀĞƐĨŽƌ
 ذري,االضافات
,والشحوم املزلقة
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů ŽŝůƐ ĂŶĚ ŐƌĞĂƐĞƐ͖
,مواد التزليق
والشحوم الصناعية
 الزيوت: الزيوت
من اجل
ůƵďƌŝĐĂŶƚƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ŐĞĂƌŽŝůƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽŝůƐ
 الكيماوية الزيوت
ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ͖ ůƵďƌŝĐĂƚŝŶŐ ŽŝůƐ ĂŶĚ ŐƌĞĂƐĞƐ͖ ŶŽŶͲ
 زيوت نقل, زيوت الغيار,للزيوت والشحوم الصناعية
ĐŚĞŵŝĐĂůĂĚĚŝƚŝǀĞƐĨŽƌůƵďƌŝĐĂŶƚƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ŐĞĂƌ  االيافات غري الكيماوية للزيوت والشحوم,والشحوم املزلقة
احلركة
ŽŝůƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽŝůƐ
  زيوت نقل احلركة, زيوت الغيار,الصناعية






In
ليمتد
Inthe
thename
nameof:
of:Castrol
CastrolLimited
Limited
كاسرتولليمتد
كاسرتول: أبسم
: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗dĞĐŚŶŽůŽŐǇĞŶƚƌĞ͕tŚŝƚĐŚƵƌĐŚ,ŝůů͕
,
وووووووونتر
و
س
وووووووونج
و
كننل
ت
:
ا
ن
وووووووو
و
العن
ĚĚƌĞƐƐ͗dĞĐŚŶŽůŽŐǇĞŶƚƌĞ͕tŚŝƚĐŚƵƌĐŚ ,  بواسغب ن, ويتتشو ته ول, سونت
 ت كن لو: العن ا
WĂŶŐďŽƵƌŶĞ͕ZĞĂĚŝŶŐ͕Z'ϴϳYZ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
,ŝůů͕WĂŶŐďŽƵƌŶĞ͕ZĞĂĚŝŶŐ͕Z'ϴϳYZ͕
,
ودن
و
ي
,
ن
نه
بو
,
و
ج
 المملكة المتحدة,ك ان0 6 ييتتشوانرتش
, نيدس
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
 المملكو المتحدة, ك ن ا5 2 ا ج
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ::
W͘K Žǆ
/'/W
ͲdDW
ŐĞŶƚƐ
: عنوانالتبليغ
عنوان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
/'/W
Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
: التبليغ
ϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 







; 71 461
Ϳ
; 71 Ϳ











Trade Mark No.: 31817
 84341: العالمة التجارية رقم
Trade Mark No.: 31817
 30902 : العالمة التجارية رقم
In Class: 25
 75 : يف الصنف
In Class: 25

79 : يف الصنف
Date: 10/07/2017
 7441/41/44 : التاريخ
Date: 10/07/2017
 7102/12/01 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
 .  املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
 .  املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس: من اجل
In the name of: shareket blak tag al
 شركة بالك اتغ احلديثه لتجاره األلبسه: أبسم
In
the name
of: shareket
blak tag al hadethah letejaret
 شركة بالك اتغ احلديثه: أبسم
hadethah
letejaret
alalbesah
alalbesah
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĞΖĂůĂĚĞů
 شانع العدل- األلبسه سابلو
: لتجارهالعن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
8  عمارة التميمي ط- فلسطني
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĞΖĂůĂĚĞů
عشارع العدل--انبلس
ن يلال: :التبليغ
عنوانالعننا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 عمارة-  شارع فلسطني-  انبلس: عنوان التبليغ


3 التميمي ط








العالمة التجارية رقم 30902 :

Trade Mark No.: 31817



In Class: 25
Date: 10/07/2017


يف الصنف 79 :
التاريخ 7102 /12 /01 :

313


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

من اجل  :املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس .
In the name of: shareket blak tag al hadethah letejaret
كة بالك اتغ احلديثه
أبسم  :شر
alalbesah
لتجاره األلبسه
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĞΖĂůĂĚĞů
العدل
 :ن يلال  -ع
العننا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ع فلسطني  -عمارة
عنوان التبليغ  :انبلس  -شار

العدد العرشون 2017/11/7

462

التميمي ط 3
























Trade Mark No.: 31818

العالمة التجارية رقم  84343:

In Class: 25

يف الصنف  75 :

Date: 11/07/2017

التاريخ  7441/41/44 :

بذالت ،مالبس ،مالبس جلدية ،معاطف ،احذية/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ^ƵŝƚƐ͕ ůŽƚŚŝŶŐ͕ ůŽƚŚŝŶŐ ŽĨ ،
من اجل :

Trade
Mark&ƵƌƐ
No.: 31818
العالمة التجارية رقم  30909 :
͕ůĞĂƚŚĞƌ͕ ŽĂƚƐ
͕ŽŽƚƐ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ :ĂĐŬĞƚƐ
جاكيتات  ،جاكيتات من الصوف ،قمصان
مالبس من الفرو،
ͿͲIn Class:;ƐƚƵĨĨ
25
يف الصنف 79 :
ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ :ĂĐŬĞƚƐ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ :ĞƌƐĞǇƐ
Date: 11/07/2017
صوفية)،
صوفية ،جرزاية (كنز
 7102
ات/12/00
التاريخ :
ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ :ƵŵƉĞƌƐ
مالبس كتانية ،ربطات عنقƉƵůůŽǀĞƌƐ͕ >ŝŶĞŶ ;ŽĚǇ—Ϳ ،
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕^ƵŝƚƐ͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ůŽƚŚŝŶŐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͕ŽĂƚƐ
معاطف،
جلدية،
مالبس
مالبس،
بيالت،
:
اجل
سراويل داخلية،منمالبس جاهزة ،قمصان ،بناطيل ،مالبس ͕ŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ EĞĐŬƚŝĞƐ͕ WĂŶƚƐ͕ ZĞĂĚǇͲŵĂĚĞ ĐůŽƚŚŝŶŐ
ͿͲŽŽƚƐ͕&ƵƌƐĐůŽƚŚŝŶŐ͕:ĂĐŬĞƚƐĐůŽƚŚŝŶŐ͕:ĂĐŬĞƚƐ;ƐƚƵĨĨ
احيية ،مالبس من الفرو ،جاكيتات ،جاكيتات من
͘^ŚŝƌƚƐ͕dƌŽƵƐĞƌƐ͕hŶĚĞƌǁĞĂƌ

ĐůŽƚŚŝŶŐ͕:ĞƌƐĞǇƐĐůŽƚŚŝŶŐ͕:ƵŵƉĞƌƐƉƵůůŽǀĞƌƐ͕>ŝŶĞŶ

داخلية .

الصوف ،قمصان صوفية ،جرزاية (كنزات صوفية)،

;ŽĚǇ—ͿŐĂƌŵĞŶƚƐ͕EĞĐŬƚŝĞƐ͕WĂŶƚƐ͕ZĞĂĚǇͲŵĂĚĞ
͘ĐůŽƚŚŝŶŐ͕^ŚŝƌƚƐ͕dƌŽƵƐĞƌƐ͕hŶĚĞƌǁĞĂƌ

داخلية ،مالبس
والتصديرسراويل
ربطات عنق،
In the name of: Sharekat Al-Rahal
خصوصية
مسامهة
كتانية،رياد
مالبسلالست
أبسم  :شركة الرحال
جاهزة ،قمصان ،بناطيل ،مالبس داخلية .
Lelesterad Waltasdeer Mosahama
أبسم  :شركة الرحال لالسترياد Khososiya In the name of: Sharekat Al-Rahal Lelesterad Waltasdeer
Mosahama Khososiya
خصوصية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚůŶĞũŵĂ
مسامهةالنجمة
والتصديرعمانة
العن ا  :نام هللا
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚůŶĞũŵĂ
دم ة الن مو
العننا  :ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚ
عنوان التبليغ  :رام هللا عمارة النجمة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚ
عنوان التبليغ  :رام هللا عمارة النجمة
 ŵĂƌĞƚůŶĞũŵĂ
 ůŶĞũŵĂ



حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
:

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

العام واألرقام
الوصفية
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام

العالمةعن العالمة
العامعنمبعزل
ذات االستخدام مبعزل



Ϳ;7















يف الصنف 8 :
من اجل
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العالمة التجارية رقم  84374:

التاريخ :



العالمة التجارية رقم  30971 :

يف الصنف  3 :

Trade Mark No.: 31820

Trade Mark No.: 31820
In Class: 3

In Class: 3

Date: 12/07/2017
Date: 12/07/2017

 /7441
/41/47
 7102/12
التاريخ 07 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ƌĞĂŵƐ;ĐŽƐŵĞƚŝĐͿ͕ĞǇĞďƌŽǁĐŽƐŵĂƚŝĐƐ
مستحضرات جتميل
جتميليةكر،ميات جتميلية
ميات اجل :
 :كر من
احلواجب /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ƌĞĂŵƐ ;ĐŽƐŵĞƚŝĐͿ ͕ĞǇĞďƌŽǁ ،
مستحض،رات جتميل
͕ͿĞǇĞďƌŽǁƉĞŶĐŝůƐ͕ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞ
احلواجب  ،أقالم احلواجب  ،لواصق لتثبيت الرموش
ĐŽƐŵĂƚŝĐƐ͕ ĞǇĞďƌŽǁƉĞŶĐŝůƐ͕ ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ

أقالم احلواجب  ،لواصق لتثبيت الرموش املستعارة ،

مستحضرات جتميل للرموش ،رموش مستعارة  ،أصباغ للشعر ،
مستحضرات جتعيد الشعر  ،مواد ملمعة للشفاه  ،طالء الشفاه

 ،مكياج  ،مساحيق مكياج ،مستحضرات ازالة املكياج ،

ĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞͿ͕ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĐŽƐŵƐƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
͕ĨŽƌͺͿ͕ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĨĂůƐĞͲͿ͕ŚĂŝƌĚǇĞƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ
͕ŚĂŝƌƐƉƌĂǇ͕ ŚĂŝƌǁĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ůŝƉŐůŽƐƐĞƐ
–ůŝƉƐƚŝĐŬƐ͕ŵĂŬĞ–ƵƉ͕ŵĂŬĞ–ƵƉƉŽǁĚĞƌ͕ŵĂŬĞ
͕ƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ŵĂŬĞ–ƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ


ĐŽƐŵĂƚŝĐƐͿ͕ƉĞŶĐŝů;ĞǇĞďƌŽǁͿ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ƉŽǁĚĞƌ;
، مستحضرات العناية ابالظافر
ŵĂŬĞ–ƵƉͿ͕ƐŬŝŶĐĂƌĞ;ĐŽƐŵĂƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌ–
Trade Mark No.: 31820
 84374،:طيب
صابونرقم
التجارية، جتميلية
العالمة
ƐƵŶƐĐƌĞĞŶƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘
  مساحيق مكياج، طالء أظافر
أظافر
ملمع
ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĐŽƐŵƐƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌͺͿ͕ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĨĂůƐĞͲͿ͕
In Class: 3
 8، ،:العرشون
الصنف
رموش، مستحضرات جتميل للرموش
يفاملستعارة
2017/11/7
العدد
314
ŚĂŝƌĚǇĞƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ŚĂŝƌƐƉƌĂǇ͕ŚĂŝƌǁĂǀŝŶŐ
In
the 12/07/2017
name of: Sharekat alkasabre lel tegarah w alsenah
للتجارة
الكسابري
كة
شر
:
أبسم
Date:
 7441
/47، :مستعارة
التاريخ
، للشعر/41
أصباغ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ůŝƉŐůŽƐƐĞƐ͕ůŝƉƐƚŝĐŬƐ͕ŵĂŬĞ–ƵƉ͕ŵĂŬĞ–ƵƉ ، مستحضرات جتعيد الشعر
والصناعة
ƉŽǁĚĞƌ͕ŵĂŬĞ–ƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ŵĂŬĞ–ƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐ
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ƌĞĂŵƐ ;ĐŽƐŵĞƚŝĐͿ ͕ĞǇĞďƌŽǁ ، احلواجب
جتميل، ات
مستحضر
، جتميلية
ملمعة كر
: مواداجل
من
مساحيق
مكياج
، الشفاه
 طالء، ميات
للشفاه
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŵĂƐĐĂƌĂ͕ŵĂƐŬƐ;ďĞĂƵƚǇͿ͕ŵĞĚŝĐĂƚĞĚƐŽĂƉ͕
ĐŽƐŵĂƚŝĐƐ͕ ĞǇĞďƌŽǁƉĞŶĐŝůƐ͕ ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<–:E/E–>,
–
ر
و
جن
–
وو
و
الهر
وفو
و
الض
:
ا
ن
العنو
، مكياج احلواجب
أقالم
ŶĂŝůĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ŶĂŝůƉŽůŝƐŚ͕ŶĂŝůǀĂƌŶŝƐŚ͕ƉĞŶĐŝů;
الرموش اقنعة
، لتثبيت مسكرة
، لواصقاملكياج
مستحضرات ازالة،
ĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞͿ͕ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĐŽƐŵƐƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ، املستعارة
3522236650
:
ال
ن
ج
يدة
الز
ĐŽƐŵĂƚŝĐƐͿ͕ƉĞŶĐŝů;ĞǇĞďƌŽǁͿ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ƉŽǁĚĞƌ;
ĨŽƌͺͿ͕ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĨĂůƐĞͲͿ͕ŚĂŝƌĚǇĞƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ ،  للشعر،أصباغ
، مستعارة
رموش، للرموش
رات،مستحض
ابالظافر
مستحضرات العناية
، جتميلطيب
صابون
جتميلية
ŵĂŬĞ–ƵƉͿ͕ƐŬŝŶĐĂƌĞ;ĐŽƐŵĂƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌ–
ŚĂŝƌƐƉƌĂǇ͕
ŚĂŝƌǁĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
ůŝƉŐůŽƐƐĞƐ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:t^dE<–:E/E–
 الضفة الغربية – جنني – الزاببدة: عنوان التبليغ
ƐƵŶƐĐƌĞĞŶƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘

ملمعة
 مواد،، الشعر
 جتعيد،ات
مستحضر
 مكياج
مساحيق
طالء أظافر
أظافر
ملمع
ůŝƉƐƚŝĐŬƐ͕ŵĂŬĞ–ƵƉ͕ŵĂŬĞ–ƵƉƉŽǁĚĞƌ͕ŵĂŬĞ–  طالء الشفاه، للشفاه
>,
1955716693 : جوال
ƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ŵĂŬĞ–ƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
In
، املكياجw الة
مستحضرات از،للتجارة
الكسابريمكياج
كة مساحيق،مكياجشر
the name of: Sharekat alkasabre lel tegarah
alsenah
: أبسم،
ŵĂƐĐĂƌĂ͕ ŵĂƐŬƐ ; ďĞĂƵƚǇ Ϳ ͕ ŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ƐŽĂƉ ͕ ŶĂŝů

ĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ŶĂŝůƉŽůŝƐŚ͕ŶĂŝůǀĂƌŶŝƐŚ͕ƉĞŶĐŝů;  مستحضرات العناية،  صابون طيب،  اقنعة جتميلية،والصناعة
مسكرة

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مسكاره
ĐŽƐŵĂƚŝĐƐ Ϳ ͕ ƉĞŶĐŝů ; ĞǇĞďƌŽǁ Ϳ ͕ ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ ͕
Trade Mark No.: 31820
 –30971
وفو: رقمو
ية:التجار
العالمة
 مساحيق مكياج
أظافر
ابالظافر
– ر، جن و
طالءوو
الهر و، أظافر
ملمعالض
نا، العنو
ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<–:E/E–>,
ƉŽǁĚĞƌ ; ŵĂŬĞ – ƵƉ Ϳ ͕ ƐŬŝŶ ĐĂƌĞ ; ĐŽƐŵĂƚŝĐ

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌ–ƐƵŶƐĐƌĞĞŶƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘

In Class: 3
3522236650 : نال3 ج:الصنفيدة
يف الز




In
the 12/07/2017
name of: Sharekat
alkasabre lel
الكسابري
أبسم
شركة: :التاريخ
Date:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:t^dE<–:E/E–
 7102
07
والصناعة – الزاببدة
للتجارة – جنني
الغربية
الضفة/12: /التبليغ
عنوان
tegarah w alsenah
>,
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƌĞĂŵƐ;ĐŽƐŵĞƚŝĐͿ͕ĞǇĞďƌŽǁĐŽƐŵĂƚŝĐƐ͕ جتميل
1955716693
: جوال
، جتميلية و
من
مستحضراتالز ابو
– وووة – نوووو ن
مياتوووفة الغ
كرالضو
: :اجلووو ا
العنو
ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<–:E/E–>; 3 Ϳ : ووودة وووو ال
ĞǇĞďƌŽǁƉĞŶĐŝůƐ͕ĞǇĞůĂƐŚĞƐ;ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞͿ͕
,

 لواصق لتثبيت الرموش، احلواجب
 أقالم، احلواجب
7099278800
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :t^dE<–
: مسكاره– الزاببدة جوال
الغربيةكلمة– جنني
منحالضفة: بعدم
مشروطةالتبليغ
عنوان
محاية على
 :E/E–>,
4533744458






مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مسكاره
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Trade Mark No.: 31821
In Class: 43

 30970 : العالمة التجارية رقم
 13 : يف الصنف

Date: 12/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘





 7102/12/07 : التاريخ

 االيواء-  خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل
 .املؤقت
In the name of: mohammad asad hamed koni
 دمحم اسعد حامد كوين: أبسم
Trade Mark No.: 31821
 30970 : العالمة التجارية رقم
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůŶĂũĂŚĂůƋĂĚĞŵĂŵĂƌŝƚ
 عووو الن ووو-  نووو يلال: العنووونا
In Class: 43
 13 : يف الصنف
ĂůŐŚŽƌĞƐŚŝͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϵϵϱϭϱϳ
:  جووونال- القوود ا دموو ه ال ن يشوو
Date: 12/07/2017
 71023522225155
/12/07 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
خدمات
: اجل
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůŶĂũĂŚااليواء
عماره- واملشروابت
االطعمةالنجاح القدمي
 شارع-توفري
انبلس
: التبليغ
عنوان
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
ĂůƋĂĚĞŵĂŵĂƌŝƚĂůŐŚŽƌĞƐŚŝͲũĂǁǁĂů͗
.املؤقت
1955559092 :  جوال- اجلوريشي

Ϭϱϵϵϵϵϱϭϱϳ










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



احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

العدد

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة

العرشون 2017/11/7
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Trade Mark No.: 31822
In Class: 16
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
Date: 12/07/2017

العالمة التجارية رقم  30977 :
الكليشيهات (الرامسات) .
يف الصنف  06 :
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
التاريخ  7102/12/07 :
الغيائية مسامهة خصوصية
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
املصنوعة
واملنتجات
املقوى
الورق والورق
من( اجل :
الرامسات).
الكليشيهات
Trade Mark No.: 31822
 30977
العالمة :التجارية
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
فلس ،ر
القدس/رقمالع :ز يو/
العننا
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
In Class:
16
للصناعات يف فئات اخرى ؛ املطبوعات
وذري06واردة
املواد
من هيه
الصنف :
يف
In the name
of: Sherekat
Siniora Lelsenaat Alghedaia
سنيورة
أبسم  :شركة
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
مكتب  احملامي موسى مناصرة  -رام
التبليغ :
عنوان
Date:
التاريخ  7102/12/07 :
adhesives
for12/07/2017
’stationery or household purposes; artists
؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوذرافية؛ القرطاسية ؛
القدمي
القاهرة عمان
عمارة
القدس
مسامهةشارع
الغيائية هللا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
املصنوعة
واملنتجات
بنك املقوى
والورق
الورقمن اجل :
خصوصية
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
؛
منزلية
لغاايت
او
القرطاسية
يف
املستعملة
اللصق
مواد
من هيه املواد وذري واردة يف فئات اخرى ؛ املطبوعات
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
فلس ،ر
جتليد ز يو/
مواد /الع
القدس
العننا :
’adhesives for stationery or household purposes; artists
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
االالت ؛
الفوتوذرافية؛ ؛القرطاسية
الكتب؛ الصور
ومواد ؛
التلوين
او
الدهان
فراشي
؛
الفنانني
 ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
included
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية او لغاايت منزلية ؛  in other classes); printers’ type; printing blocks.
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
مناصرة -
احملامي (موسى
الكاتبة مكتب
التبليغ :
عنوان

;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
رامالتوجيه
االاثث)
واللوازم

االالت
مواد ؛
او ؛التلوين
عداالدهان
املكتبيةفراشي
الفنانني ؛
ومواد
 included in other classes); printers’ type; printing blocks.
البالستيكيةيه
مواد التوج
التغليف ؛
االاثث)
عدا
املكتبية (
واللوازم

القدمي
موادعمان
القاهرة
بنك
عمارة
القدس -
االجهزة) ؛
الكاتبةعدا
يس (
هللا شارع والتدر







والتدر يس (عدا االجهزة) ؛ مواد التغليف البالستيكية



(ذري



الكليشيهات (الرامسات) .
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات

حروفالطباعة
اخرى)؛حروف
اخرى)؛
الواردة يف
الطباعة ؛ ؛
فئاتفئات
الواردة يف
(ذري

Ϳ;9

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia

الغيائية مسامهة خصوصية

 العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي
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العالمة التجارية رقم  30979 :

Ϳ;9

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/12/07 :

من اجل  :املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس 







ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








أبسم  :ابراهيم صاحل علي ايوب

Trade Mark No.: 31828
In Class: 25
Date: 12/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: ibraheem saleh ali ayoub

العن ونا  :ن و يلال  -ف وود  -دموو ة ͗ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚŝĂͲĂŵĂƌĞƚũĂŵĂůƐĂΖĂĚĂŚͲƚĞů
ϬϱϵϵϯϵϰϳϮϳ
جمووووووووووو ل سوووووووووووع ده  -تلفووووووووووون :


3522021525
 30979
العالمة التجارية رقم  :

عنوان التبليغ  :انبلس  -رفيداي  -عمارة مجال
يف الصنف  79 :
سعاده  -تلفون 1955351272 :

 7102/12/07
التاريخ  :




وأذطية الرأس 
القدم30979
ولباسرقم  :
املالبسالتجارية
من اجل  :العالمة


Trade Mark No.: 31828

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚŝĂ
In Class: 25
ĂŵĂƌĞƚũĂŵĂůƐĂΖĂĚĂŚͲƚĞů͗ϬϱϵϵϯϵϰϳϮϳ

Date: 12/07/2017

 Mark
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

Trade
No.: 31828


316

العدد العرشون 2017/11/7
467
Ϳ;6






Trade Mark No.: 31829
In Class: 16

العالمة التجارية رقم  30975 :
يف الصنف  06 :

التاريخ  7102/12/07 :
من اجل  :الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة






Date: 12/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
Trade Mark No.: 31829
 30975
التجارية
اخرى ؛ املطبوعات
واردةرقم :يف فئات
العالمةوذري
من هيه املواد
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
In Class: 16
يف الصنف  06 :
’adhesives for stationery or household purposes; artists
الفوتوذرافية؛ القرطاسية ؛
الصور
الكتب؛
؛ مواد جتليد
Date: 12/07/2017
 7102
/12/07
التاريخ :
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
املصنوعة
يف والورق
الورق
من اجل :
واملنتجاتمنزلية ؛
املقوىاو لغاايت
القرطاسية
املستعملة
مواد اللصق
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
املطبوعات
؛
اخرى
فئات
يف
واردة
وذري
املواد
هيه
من
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
ومواد الفنانني ؛ فراشي الدهان او التلوين ؛ االالت
’adhesives for stationery or household purposes; artists
included
؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوذرافية؛ القرطاسية ؛  in other classes); printers’ type; printing blocks.
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ

الكاتبة

منزلية ؛
املستعملة
وازماللصق
مواد
لغاايتالتوجيه
القرطاسية؛ اومواد
عدايفاالاثث)
املكتبية (
والل

ومواد الفنانني ؛ فراشي الدهان او التلوين ؛ االالت
والتدريس (عدا االجهزة) ؛ مواد التغليف البالستيكية
الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا االاثث) ؛ مواد التوجيه

(ذري

;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
 included in other classes); printers’ type; printing blocks.

التغليفالطباعة ؛
حروف
والتدريف
الواردة
البالستيكية
اخرى)؛؛ مواد
فئاتاالجهزة)
يس (عدا

(ذري الواردة يف فئات اخرى)؛ حروف الطباعة ؛
الكليشيهات (الرامسات) .
الكليشيهات ( الرامسات) .
theInname
of: Sherekat
Siniora
Alghedaia
للصناعات
سنيورة
أبسم  :شركة
the name
of: Sherekat
SinioraLelsenaat
Lelsenaat Alghedaia
للصناعات
كة سنيورة
أبسم  :شر

الغيائية

خصوصية
الغيائية مسامهة
خصوصية
مسامهة
العننا

 :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

فلس ،ر
التبليغ: /الع ز
عنوانالقدس
العننا :
موسى مناصرة  -رام
مكتبيو/احملامي
القدمي
القاهرة
عمارة بنك
عنوان هللا
عمان -رام
مناصرة
موسى
القدس -احملامي
شارعمكتب
التبليغ :


ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي




















Ϳ;2

العالمة التجارية رقم  30931 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/12/07 :
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In

Trade Mark No.: 31830
In Class: 30
Date: 12/07/2017




اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
من

 30931
العالمة؛ التجار
والساذو؛ الدقيق
رقم  :التابيوكا
االرزية ؛
االصطناعية

يف الصنف  31 :

احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
واملستحضرات املصنوعة من
التاريخ  7102/12/07 :
والكاكاووالعسل
عسل النحل
املثلجة ؛
واحللوايت
والقهوة
والشاي
احللوايت القهوة
من ؛ اجل :
االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق

االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
الثلج 
البهارا ؛ت ؛
واحللوايت (؛التوابل)
اخلل والصلصات
النحل والعسل
عسل
احللوايت؛ املثلجة

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 31830
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
Date: 12/07/2017
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛
االسود ؛
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
اخلمريةللصناعات
سنيورة
أبسم  :شركة

الغيائية

اخلل والصلصات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج 
مسامهة خصوصية
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات

خصوصية /فلس ،ر
مسامهة الع ز يو
الغيائيةالقدس/
العننا :

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
املثلجة ؛ عسل النحل والعسل
العرشون احللوايت
واحللوايت ؛
2017/11/7
العدد

͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
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االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛

اخلل والصلصات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
الغيائية مسامهة خصوصية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي
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العالمة التجارية رقم  30930 :
يف الصنف  31 :

Ϳ;9






التاريخ  7102/12/07 :

العالمة التجارية رقم  30930 :

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
من اجل
الصنف  31 ::
يف
 7102
07؛/12/
التاريخ :
التابيوكا والساذو؛ الدقيق
االرز ؛
االصطناعية

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
والساذو؛والفطائر
احلبوب ؛ اخلبز
الدقيق
املصنوعة؛ منالتابيوكا
واملستحضرات؛ االرز
االصطناعية

والفطائر
عسل؛ اخلبز
احلبوب
املصنوعة من
النحل والعسل
املثلجة ؛
واملستحضراتاحللوايت
واحللوايت ؛
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل

امللح ؛؛ اخلردل
اخلبيز؛ امللح
ومسحوق اخلبيز؛
اخلمرية ومسحوق
االسود ؛؛ اخلمرية
االسود
اخلردل ؛؛

Trade Mark No.: 31831
In Class: 30
Date: 12/07/2017

Trade Mark No.: 31831
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In
͖Class: 30 ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
Date: 12/07/2017

͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

الثلج 
ت ؛؛ الثلج
البهارات
التوابل)) ؛؛ البهارا
والصلصات ((التوابل
اخلل والصلصات
اخلل
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات

للصناعات
مسامهةسنيورة
الغيائية شركة
أبسم :
خصوصية

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia

العننا
مسامهة خصوصية
الغيائية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

فلس ،ر
الع ز
القدس/
العنعنا :
عمان القدمي
يو/القاهرة
بنك
عمارة
القدس -
هللا شار

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي
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العالمة التجارية رقم  30937 :
يف الصنف  31 :

Ϳ;5

التاريخ  7102/12/07 :

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة

التابيوكا والساذو؛ الدقيق
االرز ؛
االصطناعية
30937
التجار؛ية رقم :
العالمة


واملستحضرات 31
يف الصنف :
املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
التاريخ  7102/12/07 :
والعسل
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة

الدقيق؛
والساذو؛اخلردل
اخلبيز؛ امللح ؛
االسود ؛
ومسحوقالتابيوكا
اخلمريةاالرز ؛
االصطناعية ؛

والفطائر
البهارات ؛؛ اخلبز
من احلبوب
املصنوعة
واملستحضرات
الثلج 
التوابل) ؛
والصلصات (
اخلل
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل

Trade Mark No.: 31832
In Class: 30
Date: 12/07/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 31832
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
Date: 12/07/2017

͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق

 2017/11/7من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
واملستحضرات املصنوعة
العدد العرشون
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
318
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛

اخلل والصلصات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
الغيائية مسامهة خصوصية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي
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العالمة التجارية رقم  30933 :
يف الصنف  31 :

Ϳ ; 01

التاريخ  7102/12/07 :





من اجل   :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
العالمة التجارية رقم  30933 :
االرز31؛  التابيوكا والساذو؛ الدقيق
االصطناعية ؛
يف الصنف :
 7102
التاريخ /07 :
احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
/12من
املصنوعة
واملستحضرات

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل
االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق

اخلردل ؛
ومسحوق
االسود ؛ اخلمرية
والفطائر
امللح ؛؛ اخلبز
اخلبيز؛احلبوب
املصنوعة من
واملستحضرات
النحل والعسل
عسل
؛
املثلجة
احللوايت
؛
واحللوايت
اخلل والصلصات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج 

Trade Mark No.: 31833
In Class: 30
Date: 12/07/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

Trade Mark No.: 31833
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
In Class: 30
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
Date: 12/07/2017

͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
اخلل والصلصات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج 
الغيائية

سنيورة للصناعات
مسامهة :شركة
أبسم
خصوصية

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia

الغيائية مسامهة خصوصية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان

 :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

العننا

مناصرة -
التبليغ
رام رام
مناصرة -
موسىموسى
احملامي احملامي
مكتب مكتب
عنوان :التبليغ :

هللا شارع


القدمي
عمانعمان
القاهرة
عمارة بنك
شارع-القدس
هللا
القدمي
القاهرة
عمارة -بنك
القدس
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العالمة التجارية رقم  30931 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/12/07 :






Ϳ ; 00

Trade Mark No.: 31834
In Class: 30
Date: 12/07/2017



من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
العالمة التجارية رقم 30931 :
التابيوكا والساذو؛ الدقيق
االصطناعية ؛ االرز ؛

يف الصنف  31 :

7102من  احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
املصنوعة
واملستحضرات/12
التاريخ /07 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل
االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق

والفطائر؛
اخلبز اخلردل
امللح ؛
من اخلبيز؛
ومسحوق
االسود ؛
احلبوب ؛
اخلمريةاملصنوعة
واملستحضرات

واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 31834
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
Date: 12/07/2017
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

In Class: 30

يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/12/07 :

العدد
 2017/11/7والشاي والكاكاو والقهوة
العرشون  :القهوة
من اجل
االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل

Date: 12/07/2017
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͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛

اخلل والصلصات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
الغيائية مسامهة خصوصية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي

 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات





والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة




473





Ϳ ; 0






العالمة التجارية رقم  30939 :
الصنف  31 :
يف




Trade Mark No.: 31835
In Class: 30
Date: 12/07/2017



التاريخ  7102/12/07 :

العالمة التجارية رقم  30939 :

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
يف الصنف  31 :
التابيوكا والساذو؛ الدقيق
االرز
االصطناعية
/12؛7102
التاريخ :؛ /07
والقهوة
القهوةمن والشاي
اجل :
من
والكاكاووالفطائر
احلبوب ؛ اخلبز
املصنوعة
واملستحضرات
الدقيق
والساذو؛
كا
التابيو
؛
االرز
؛
االصطناعية
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل

Trade Mark No.: 31835

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
In Class: 30

ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Date: 12/07/2017
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

البهارات
التوابل) ؛
والصلصات (
الثلج؛ اخلردل ؛
اخلبيز؛؛ امللح
ومسحوق
اخلمرية
اخلل االسود ؛

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
شركة سنيورة
للصناعات البهارات ؛ الثلج 
والصلصات (التوابل) ؛
أبسم :اخلل
خصوصية للصناعات
مسامهةشركة سنيورة
الغيائيةأبسم :

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia

الغيائية مسامهة خصوصية
العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
هللا



عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

عمانالقدمي
عمان
القاهرة
القدس -
شارع
القدمي
القاهرة
بنكبنك
عمارةعمارة
القدس -
هللا شارع



ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31836
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  30936 :
يف الصنف  31 :

Date: 12/07/2017

التاريخ  7102/12/07 :

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
التابيو 
30936
ية رقم :
العالمة
كا والساذو؛ الدقيق
االرز ؛
التجار ؛
االصطناعية


يف الصنف  31 :

7102من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
املصنوعة
واملستحضرات
التاريخ /12/07 :
والعسل
والشاي؛ عسل
احللوايت املثلجة
النحل والقهوة
والكاكاو
واحللوايت ؛ :القهوة
من اجل

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا
الدقيق؛
والساذو؛ اخلردل
اخلبيز؛ امللح ؛
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
الثلج 
البهارات
التوابل) ؛
والصلصات (
اخلل
والعسل
عسل ؛النحل
املثلجة ؛
احللوايت
واحللوايت ؛

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 31836
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
Date: 12/07/2017

͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

اخلبيز؛ امللح
ومسحوق
للصناعات
اخلمريةسنيورة
االسود :؛شركة
أبسم

؛ اخلردل ؛
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia

الع ز يو /فلس ،ر
مسامهةالقدس/
العننا :
خصوصية
الغيائية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

اخلل والصلصات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج 
الغيائية مسامهة خصوصية
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
احملامي /فلس،
مكتبالع ز يو
القدس/
العننا :
موسى رمناصرة  -رام
التبليغ :
عنوان

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

القدمي
شار
عمان القدمي
القاهرة عمان
بنك القاهرة
عمارة بنك
القدس --عمارة
عع القدس
هللا شار
هللا
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Ϳ ; 03

العالمة التجارية رقم  30932 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/12/07 :


Ϳ ; 03


من اجل   :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
العالمة التجارية رقم  30932 :
والساذو؛ الدقيق
االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا







Trade Mark No.: 31837
In Class: 30
Date: 12/07/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 31837
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30
يف الصنف  31 :
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
احلبوب  ؛ اخلبز والفطائر
/07من
املصنوعة
Date: 12/07/2017
7102
/12
واملستحضرات التاريخ :
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
والعسل
والشايالنحل
القهوة؛ عسل
املثلجة
احللوايت
والقهوة ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
والكاكاو
اجل :
واحللوايت ؛ من
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
الدقيق
امللح ؛والساذو؛
اخلبيز؛التابيوكا
ومسحوق االرز ؛
االصطناعية ؛
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
اخلردل ؛
االسود ؛ اخلمرية
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
اخلل والصلصات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
للصناعات
ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛
سنيورة ؛ اخلمرية
أبسم  :شركة االسود
والصلصات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج 
الغيائية مسامهةاخلل
خصوصية
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر
الغيائية مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
رام
مناصرة
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
القدمي -رام
موسى مناصرة
مكتب
احملاميعمان
القاهرة
التبليغ :بنك
عنوانعمارة
هللا شارع القدس -

هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي
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Trade Mark No.: 31839
In Class: 42

العالمة التجارية رقم  30935 :
يف الصنف  17 :
التاريخ  7102/12/07 :

Date: 12/07/2017





من اجل  :اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحوث
العالمة التجارية رقم  30935 :
والتصميم املتعلقة هبا ،توفري املساعدة يف جمال االحباث

يف الصنف  17 :

 ،7102أتجري االدوات املخربيه ،
للباحثني/12الطبيني
الطبية
التاريخ /07 :
التحليليه،
والطبيه ،
والصيدله
اجل :احليويه
االحباث
االحباث والبحوث
والتكنولوجية
العلمية
اخلدمات
من
توفري املساعدة يف جمال االحباث
املتعلقة هبا،
الربجميات
والتصميموتطوير
تصميم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ

Trade Mark No.: 31839
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐŵĞĚŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽŵĞĚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨ
In Class: 42
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ďŝŽůŽŐŝĐĂů͕ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚ
Date: 12/07/2017
ŵĞĚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ

ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐŽĨƚǁĂƌĞ

ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐŵĞĚŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽŵĞĚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨ
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ďŝŽůŽŐŝĐĂů͕ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚ
In
the name of: Sharekat Biolab Lel Khadamt
ŵĞĚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐŽĨƚǁĂƌĞ

أتجري االدوات املخربيه ،
الطبيني ،
ALtebiah
للخدمات
للباحثنيبيو الب
الطبية  :شركة
أبسم
االحباث احليويه والصيدله والطبيه  ،االحباث التحليليه،
الطبية
تصميم وتطوير الربجميات 
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞ͕ĞƚŚůĞŚĞŵ͕:ĞƌƵƐĂůĞŵ^ƚƌĞĞƚ
العننا  :فلس ،را ي و لحواا عو In the name of: Sharekat Biolab Lel Khadamt ALtebiah

أبسم  :شركة بيو الب للخدمات
الطبيةالقدس

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
جانبعواندي السيارات
عنوان
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞ͕ĞƚŚůĞŚĞŵ͕:ĞƌƵƐĂůĞŵ^ƚƌĞĞƚ
البرية،الشرفة لحواا
التبليغ: :فلس ،را ي و
العننا
القدس
الفلسطينةص.ب3513

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات


3513
الفلسطينةص.
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيلبهيه
 :ان

والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات
 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
العام
االستخدام
واألرقام ذات
الوصفية
والرسومات
والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
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العالمة التجارية رقم  30911 :
يف الصنف  31 :





العالمة التجارية رقم 30911 :

يف الصنف 31 :
التاريخ 7102 /12 /07 :

( أ ديالوير كوربوريتش)

;; 09
ͿͿ 09



Trade Mark No.: 31840
In Class: 30

Trade Mark No.: 31840
In Class: 30



Date: 12/07/2017



التاريخ  7102/12/07 :

من اجل  :أطعمة حبوب اإلفطار.
أبسم  :بوست فودز ،إل إل سي

Date: 12/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞƌĞĂůďƌĞĂŬĨĂƐƚĨŽŽĚƐ

)In the name of: Post Foods LLC (a Delaware Corporation

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞƌĞĂůďƌĞĂŬĨĂƐƚĨŽŽĚƐ
من اجل  :أطعمة حبوب اإلفطار .
أبسم  :بوست فودز ،إل إل سي )In the name of: Post Foods LLC (a Delaware Corporation
العنووووووووونا
ينل فوو

ال
الن

عنوان

23232 :

دا لكف وو

ا

م ن سوونت

:

احملامي

االستشارية
للخدمات
التجاري  -ط3


-

ĚĚƌĞƐƐ͗<ĞŶƐŝŶŐƚŽŶŽƵůĞǀĂƌĚ͕>ĂŬĞǀŝůůĞ͕DŝŶŶĞƐŽƚĂ
ϱϱϬϰϰ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂϮϬϴϬϮ

ينسوووووووووو نهتن

ت المتحدة األمريك و

التبليغ

مهند
رام

55311ا

عساف
هللا

ج
بر

اتقان

-

رام

( أ ديالوير كوربوريتش)



:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

هللا






ĚĚƌĞƐƐ͗<ĞŶƐŝŶŐƚŽŶŽƵůĞǀĂƌĚ͕>ĂŬĞǀŝůůĞ͕DŝŶŶĞƐŽƚĂ
Ϳ ; 06
ϱϱϬϰϰ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂϮϬϴϬϮ

العنووووووووونا  23232 :ينسوووووووووو نهتن


ينل ف و دا لكف و ا م ن سوونت 55311ا
النال ت المتحدة األمريك و

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان









الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسوماتالعالمة
مبعزل عن
مبعزل عن العالمة







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞƌĞĂůďƌĞĂŬĨĂƐƚĨŽŽĚƐ
 . أطعمة حبوب اإلفطار: من اجل
In the name of: Post Foods LLC (a Delaware Corporation)  إل إل سي، بوست فودز: أبسم

322

2017/11/7
)العرشونكوربوريتش
العدد ديالوير
(أ

ĚĚƌĞƐƐ͗<ĞŶƐŝŶŐƚŽŶŽƵůĞǀĂƌĚ͕>ĂŬĞǀŝůůĞ͕DŝŶŶĞƐŽƚĂ
ϱϱϬϰϰ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂϮϬϴϬϮ

 ينسوووووووووو نهتن23232 : العنووووووووونا
ا55311 ينل ف و دا لكف و ا م ن سوونت


a rk
30

No.:

0 7 /2 017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ƚ ŽĨ͗Ğ ƌĞ Ăů ďƌĞ ĂŬĨĂƐƚĨŽŽĚƐ
me o f: P o s t F oo ds LLC

النال ت المتحدة األمريك و

 اتقان-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ

3 184 0



(a

De lawa re

ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

; 61 Ϳ

:




;

06

نهتن

30 91 1 :


هللا

-

رام

ع ساف

ج
بر

هللا

ت
سوون
و

رام











; 06 Ϳ
Trade Mark No.: 31841

 16816: العالمة التجارية رقم

In Class: 38

 18 : يف الصنف

Date: 12/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌŽĂĚĐĂƐƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕

ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞŶƚǀŝĂƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͕
ƐĂƚĞůůŝƚĞ͕ǁŝƌĞůĞƐƐ͕ďƌŽĂĚďĂŶĚ͕ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͕ĨŝďĞƌ
ŽƉƚŝĐƐ͕ĐĂďůĞ͕ƌĂĚŝŽ͕ĂŶĚĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨǀŽŝĐĞ͕ĂƵĚŝŽ͕ƐŽƵŶĚ͕ǀŝĚĞŽ͕
ŝŵĂŐĞƐ͕ŐƌĂƉŚŝĐƐĂŶĚĚĂƚĂďǇŵĞĂŶƐŽĨ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ǁŝƌĞůĞƐƐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĚĂƚĂ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƐƚƌĞĂŵŝŶŐŽĨĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞŶƚ
ǀŝĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚǁŝƌĞůĞƐƐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŵŽďŝůĞŵĞĚŝĂƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶůŝŶĞ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďƵůůĞƚŝŶďŽĂƌĚƐĂŶĚĨŽƌƵŵƐĨŽƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐĂŵŽŶŐƵƐĞƌƐ͘

In the name of: Scripps Networks
International (UK) Limited
ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ůĞĞƚWůĂĐĞ͕>ŽŶĚŽŶ
ϰDϳt^͕'ƌĞĂƚƌŝƚĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 1760/70/61 : التاريخ

 التوزيع السمعي والبصري، وابألخص، خدمات البث: من اجل

 البث، جهاز السلكي، واألقمار الصناعية،بواسطة التلفاز

 وشبكة احلاسب، راديو، كابل، ألياف بصرية، بث تدفقي،املكثف
، السمعي، اإلرسال الصويت، وابألخص،العاملية؛ خدمات التواصل


 التخطيطي والبياين بواسطة شبكات، الصوري،الصويت

 شبكات، األنرتنت، شبكات األتصاالت الالسلكية،األتصاالت
 شبكات املعلومات؛ البث التدفقي للصوت،خدمات املعلومات

والبصري بواسطة شبكاات احلاسب العاملية وشبكات التواصل
الالسلكية؛ وسائل األعالم املتنقلة يف طبيعة النقل األلكرتوين

لوسائل األعالم والرتفيه؛ تزويد لوحة األعالانت األلكرتونية

 .واملنتدايت لنقل رسائل بني املستخدمني

. سكريبز نيت وورك إنرتانشوانل (اململكة املتحدة) ليميتد: أبسم
 دسليو و7  م4 و و

)ريت ش

23232
ن

م

ا

يك
األ مر

مهند

Ϳ



قم
ر

3

71 02 /12

.حبوب اإلفطار
ة
ي
س
إل
إل
،فودز

ين سوووووووووو

ا55311

ات قان

479



 رام هللا برج رام هللا- للخدمات االستشارية
3 ط- التجاري


Co rpo ra tio n)

<Ğ ŶƐŝŶŐƚ ŽŶŽƵůĞǀĂƌĚ͕>ĂŬĞ ǀŝůůĞ ͕D ŝŶŶĞ Ɛ Žƚ Ă
ŶŝƚĞ Ě^ƚ Ăƚ ĞƐ ŽĨ ŵĞ ƌŝĐĂϮ Ϭϴ ϬϮ 





 و فليي وول سل ووين لنو و: العنو و ا
.إين جريل سريتين

 اتقان للخدمات-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ

1 ط-  رام هللا برج رام هللا التجاري- االستشارية



وو

-

:

كف

تحدة

احملا مي

:

ستشاري ة

323
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TradeMark
MarkNo.:
No.:31842
31842
Trade
In
InClass:
Class:38
38

16811:: رقم
التجارريةية رقم
العالمة التجا
العالمة
 30917
 39
18 :: الصنف
يفيف الصنف


Date: 12/07/2017

 7102/12/07 : التاريخ

Date: 12/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƌŽĂĚĐĂƐƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ

 1760
/70/61: اجل
: منريخ
التا
 التوزيع السمعي، وابألخ
،خدمات البث
ŽĨĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞŶƚǀŝĂƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͕ƐĂƚĞůůŝƚĞ͕ǁŝƌĞůĞƐƐ͕
 واألقمار،التلفاز
 بواسطة: والبصري
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌŽĂĚĐĂƐƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ďƌŽĂĚďĂŶĚ͕ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͕ĨŝďĞƌŽƉƚŝĐƐ͕ĐĂďůĞ͕ƌĂĚŝŽ͕ĂŶĚĂ
جهازوالبصري
السمعي،الصناعية
 التوزيع،وابألخص
،خدمات البث
من اجل
ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞŶƚǀŝĂƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨǀŽŝĐĞ͕ĂƵĚŝŽ͕ƐŽƵŶĚ͕ǀŝĚĞŽ͕ŝŵĂŐĞƐ͕
ŐƌĂƉŚŝĐƐĂŶĚĚĂƚĂďǇŵĞĂŶƐŽĨƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƐĂƚĞůůŝƚĞ͕ǁŝƌĞůĞƐƐ͕ďƌŽĂĚďĂŶĚ͕ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͕ĨŝďĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ǁŝƌĞůĞƐƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕
ŽƉƚŝĐƐ͕ĐĂďůĞ͕ƌĂĚŝŽ͕ĂŶĚĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĚĂƚĂŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ƐƚƌĞĂŵŝŶŐŽĨĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞŶƚǀŝĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚǁŝƌĞůĞƐƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŵŽďŝůĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨǀŽŝĐĞ͕ĂƵĚŝŽ͕ƐŽƵŶĚ͕ǀŝĚĞŽ͕ŝŵĂŐĞƐ͕
ŵĞĚŝĂƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶůŝŶĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐƐĂŶĚĚĂƚĂďǇŵĞĂŶƐŽĨƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ďƵůůĞƚŝŶďŽĂƌĚƐĂŶĚĨŽƌƵŵƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ǁŝƌĞůĞƐƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ƚŚĞ
ĂŵŽŶŐƵƐĞƌƐ͘


، ألياف بصرية، بث تدفقي، البث املكثف،السلكي

 البث،السلكي
 و،التلفاز
بواس
جهاز خدمات
العاملية؛،الصناعية
األقمار احلاسب
وشبكة
،طة راديو
،كابل
،الصويت
،  بثوابألخ،التواصل
 وشبكة،السمعي
، راديو،كابل
،اإلرسالبصرية
 ألياف،تدفقي
،املكثف
 التخطيطي والبياين بواسطة شبكات، الصوري،الصويت

 اإلرسال،األنرتنت
،ابألخص،الالسلكية
 و،األتصاالتالتواصل
شبكاتخدمات
العاملية؛،األتصاالت
احلاسب
املعلومات؛والبث
شبكات خدمات
البياين بواسطة
شبكاتالتخطيطي
،الصوري،املعلومات
، الصويت،السمعي
،الصويت
التدفقي للصوت والبصري بواسطة شبكاات احلاسب

/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĚĂƚĂ
،األعالماألنرتنت
،الالسلكية
،األتصاالت
األتصاالتوسائل
شبكاتالالسلكية؛
التواصل
شبكات وشبكات
العاملية
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƐƚƌĞĂŵŝŶŐŽĨĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞŶƚǀŝĂ
املتنقلة يف طبيعة النقل األلكرتوين لوسائل
األعالم التدفقي
املعلومات؛ البث
 شبكات،شبكات خدمات املعلومات
ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚǁŝƌĞůĞƐƐ
والرتفيه؛ تزويد لوحة األعالانت األلكرتونية واملنتدايت
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŵŽďŝůĞŵĞĚŝĂƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶ شبكاات احلاسب العاملية وشبكات
البصري بواسطة
للصوت و
 .املستخدمني
رسائل بني
لنقل
ƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨ
In the name of: Scripps Networks International (UK)
 سكريبز نيت وورك: أبسم
التواصل الالسلكية؛ وسائل األعالم املتنقلة يف طبيعة النقل
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶůŝŶĞ
Limited
)إنرتانشوانل ( اململكة املتحدة
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďƵůůĞƚŝŶďŽĂƌĚƐĂŶĚĨŽƌƵŵƐĨŽƌ
األلكرتوين لوسائل األعالم والرتفيه؛ تزويد لوحة األعالانت
.ليميتد
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐĂŵŽŶŐƵƐĞƌƐ͘
ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ůĞĞƚWůĂĐĞ͕>ŽŶĚŽŶϰDϳt^͕'ƌĞĂƚ
ا،  ي فل و يلو الا لنود: العننا
 .املستخدمني
األلكرتونية واملنتدايت لنقل رسائل بني
ƌŝƚĂŝŶ
 ديل وووون ه ووووالا جريووووو5 ، 1 سوووو

In the name of: Scripps Networks
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
International
(UK) Limited



ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ůĞĞƚWůĂĐĞ͕>ŽŶĚŽŶϰD
ϳt^͕'ƌĞĂƚƌŝƚĂŝŶ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



.يريت ر
)سكريبز نيت وورك إنرتانشوانل (اململكة املتحدة
: أبسم

 اتقان-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ

 دسلي و7 م

.ليميتد

 رام هللا برج رام هللا- للخدمات االستشارية
4 و
و فلييوول سلووين لن و3: ط-التجارين و ا
الع


.إين جريل سريتين

 اتقان للخدمات-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ

 1 ط-  رام هللا برج رام هللا التجاري- االستشارية





2017/11/7
العدد العرشون
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Ϳ




العالمة التجارية رقم  16810:

Trade Mark No.: 31847





In Class:
31 No.: 31847
Trade
Mark
Trade
Mark
No.: 31847
Date:
12/07/2017
In
Class:
31
In
͕Class: 31 'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date:
12/07/2017
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
Date: 12/07/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
Trade Mark
No.: 31846
͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
͘ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ

In Class: 31

 16
الصنف :
يف
رقم  16810:
التجارية
العالمة
 16810

:
رقم
التجارية
العالمة
 1760/70
التاريخ :
16/61
الصنف :
يف

16
:
الصنف
يف
واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني
الغالل
:
اجل
من
التاريخ  1760/70/61 :
 1760
والغاابت /70/61
التاريخ :
احلية؛ الفواكه
احليواانت
فئات
الواردة يف
البساتني
ومنتجات
اخرى؛اعية؛
واملنتجات الزر
غري الغالل
من اجل :
البساتني
ومنتجات
والنبااتتاعية؛
الزر
واملنتجات
من اجل :
30916
الطازجة؛ية يفرقم  :
الغاللر
العالمة التجا
الطبيعية
والزهور
البذور
اوات
واخلضر
املواده
احلية؛ ؛الفواك
احليواانت
اخرى؛
فئات
الواردة
غري
والغاابت

30
:
الصنف
يف
ه
الفواك
احلية؛
احليواانت
اخرى؛
فئات
يف
الواردة
غري
والغاابت
͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
امللت) .
املنبت (
البذورالشعري
ابحليواانت؛
الطبيعية ؛ املواد
والزهور
والنبااتت
اخلاصةالطازجة؛
الغذائيةراوات
واخلض
 Date: 12/07/2017
 7102
الطازجة؛/12
التاريخ /07 :
͘ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ
͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
املواد
؛
الطبيعية
والزهور
والنبااتت
البذور
اوات
ر
In
the name of: Sherekat
خصوصية
مسامهة
الغذائية
للصناعات
اخلاصةسنيورة
الغذائية شركة
واخلض:
أبسم
امللت) .
املنبت (
الشعري
ابحليواانت؛
͘ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ
 Siniora
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
ومنتجات
الزراعية؛
واملنتجات
الغالل
من اجل :
Lelsenaat
Alghedaia

).
امللت
(
املنبت
الشعري
ابحليواانت؛
اخلاصة
الغذائية
In theĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
name of: Sherekat Siniora
خصوصية
الغذائية يفمسامهة
سنيورة
أبسم  :شركة
فئات اخرى؛
للصناعات الواردة
والغاابت ذري
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
البساتنيالق
شركة :
العن ا
In theĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
name
of: Sherekat Siniora
فلسطينمسامهة خصوصية
العيزرية/الغذائية
سنيورةس/للصناعات
أبسم :
Lelsenaat
Alghedaia
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ
البيور
الطازجة؛
اوات
ر
واخلض
الفواكه
احلية؛
احليواانت
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

Lelsenaat
Alghedaia
ع
شار
هللا
ام
ر
مناصرة
موسى
احملامي
مكتب
:
التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
عنوانالعن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين
اخلاصة
الغيائية
الطبيعية ؛ املواد
والزهور
والنبااتت
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
فلسطين
العيزرية/
س/
ا :العن
القاهرة
عمارة:القبنك
القدميمناصرة -رام هللا شارع
عمانموسى
احملامي
مكتب
القدس التبليغ
عنوان
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

).
امللت
(
املنبت
الشعري
ابحليواانت؛
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع

القدمي
القاهرة عمان

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
للصناعات
بنك سنيورة
عمارة شركة
القدس-أبسم :
القدمي
عمان
القاهرة
بنك
عمارة
القدس


Ϳ ; 16
الغيائية مسامهة خصوصية



العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي











; 16482
Ϳ
Ϳ ; 16





 16
الصنف :
يف
رقم  16818:
التجارية
العالمة
 16818
رقم :
العالمة :التجارية
 1760
التاريخ
/70
16/61
الصنف :
يف

16
:
الصنف
يف
واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني
اجل :
من
الغالل 1760
/70/61
التاريخ :
التاريخ  1760/70/61 :
البساتني
ومنتجات
اخرى؛راعية؛
واملنتجات الز
الغالل
اجل :
من
الفواكه
احلية؛
احليواانت
فئات
غري الواردة
والغاابت
الغالل يفواملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني
من اجل :

واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد
الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري املنبت (امللت) .

أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع
القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي 








العالمة التجارية رقم  16818:

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



Trade Mark No.: 31848
In Class:
31 No.: 31848
Trade
Mark
Ϳ ; 71
Trade
Mark
No.: 31848
Date:
12/07/2017
In Class: 31
In
͕Class: 31 'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date:
12/07/2017
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
Date: 12/07/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
͘ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ


In the name of: Sherekat Siniora
Lelsenaat Alghedaia
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي


Ϳ ; 11

العدد العرشون 2017/11/7
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; 77483
Ϳ







العالمة التجارية رقم  16811:

يف الصنف  16 :

Trade Mark No.: 31849







Trade Mark No.: 31849

العالمة التجارية رقم  30915 :

1760
الصنف 30 :
التاريخ  /70/61 :يف

7102
/
12
/
07
:
التاريخ
من اجل  :الغالل واملنتجات الزراعية؛

In Class: 31

Date: 12/07/2017
In Class: 31

Date: 12/07/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů

ومنتجات البساتني

من اجل  :الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواكه ĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛
ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ
احليواانت احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور
͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد
͘ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ

امللت) .
املواداملنبت (
الشعري
والزهورابحليواانت؛
والنبااتتاخلاصة
الغذائية
اخلاصة
الغيائية
الطبيعية ؛
ابحليواانت؛ الشعري املنبت ( امللت) .
In
the name of: Sherekat Siniora
للصناعاتالغذائية مسامهة خصوصية
سنيورة للصناعات
كة سنيورة
شركة
أبسم  ::شر
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم
Lelsenaat Alghedaia
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الغيائية مسامهة خصوصية

فلسطين
العنناا  ::الق
العن
العيزرية //فلس ،ر
س //الع ز يو
القدس

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة
القدميرامرام هللا شارع
مناصرة--
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان



القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي
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Trade Mark No.: 31850

العالمة التجارية رقم  16817:





Ϳ ; 11

يف الصنف  16 :



In Class: 31
Date: 12/07/2017
Trade
Mark No.: 31850
In Class: 31

 1760
61ية70/
التاريخ :
 30991
رقم :/
التجار
العالمة
يف الصنف  30 :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني
من اجل  :الغالل
التاريخ  7102 /12/07 :
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
ومنتجات
الزراعية؛
والغاابت :غريالغالل
من اجل
احلية؛ الفواكه
احليواانت
واملنتجات اخرى؛
الواردة يف فئات
ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
اخرى؛
فئات
يف
الواردة
ذري
والغاابت
البساتني
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
الطبيعية ؛ املواد
الطازجة؛كهالبذور
احليواانتاوات
واخلضر
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ
والزهور البيور
والنبااتتالطازجة؛
واخلضراوات
احلية؛ الفوا
͘ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ
Date: 12/07/2017

والزهور الطبيعية
اخلاصة
الغيائيةامللت).
املواداملنبت (
ابحليواانت؛ ؛الشعري
والنبااتت اخلاصة
الغذائية

ابحليواانت؛ الشعري املنبت ( امللت) .

للصناعات الغذائية
سنيورة للصناعات
شر
كة سنيورة
كة
أبسم ::شر
أبسم
الغيائية مسامهة خصوصية

In the
the name
مسامهة خصوصية
In
name of:
of: Sherekat
Sherekat Siniora
Siniora Lelsenaat Alghedaia

العيزرية/فلس ،ر
س/الع ز يو/
القدس/
العنن
فلسطين
العنا ا  : :الق

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

القدمي رام هللا شارع
مناصرة-
موسى
احملامي
شارعالتبليغ
هللاعنوان
عمان
القاهرة
مكتب بنك
القدس  -:عمارة
القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي



Lelsenaat Alghedaia

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31851

العالمة التجارية رقم  16816:

In Class: 31

يف الصنف  16 :

Date: 12/07/2017

التاريخ  1760/70/61 :




الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů

الصنف
و يف
30اردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواكه
غري :الو
الغاابت

ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
In Class: 31
͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
Date: 12/07/2017
͘ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ

من اجل

:

العالمة التجارية رقم  30990 :

ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
Trade Mark No.: 31851

التاريخ 7102/12/07 :
البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد
واخلضراوات الطازجة؛
من اجل

:

الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات

امللت) .
املنبت (
اانت؛ الشعري
البساتنياخلاصة ابحلي
الغذائية
اخرى؛
فئات
الواردة يف
والغاابتو ذري

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ

الطازجة؛ البيور
واخلضراوات
سنيورةالفواكه
احليواانتكةاحلية؛
In the name of: Sherekat Siniora
خصوصية
الغذائية مسامهة
للصناعات
أبسم  :شر
اخلاصة
الغيائية
املواد
؛
الطبيعية
والزهور
والنبااتت
Lelsenaat Alghedaia
امللت).
س/املنبت (
الشعري
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
فلسطين
العيزرية/
ابحليواانت؛ :الق
العن ا
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع

Ϳ ; 11

الغيائية مسامهة خصوصية

القدمير 
القدس-العنناعمارة :بنك
عمانفلس،
القاهرةز يو/
القدس /الع

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي


ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





486
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Trade Mark No.: 31852

العالمة التجارية رقم  16811:

لصنف  16 :
يف ا



 1760
التاريخ  :
30997
70ر/ية رقم  :
/61التجا
العالمة

In Class: 31





 30
الصنف :
من يف
واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني
الغالل
اجل :

Date:
12/07/2017
Trade
Mark No.: 31852

In Class: 31
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů

ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
Date: 12/07/2017
التاريخ 7102/12/07 :
فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواكه
والغاابت غري الواردة يف
ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
من اجل  :الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد ĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ
البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͘ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ


البيور
واخلضراوات
صة احلية؛
احليواانت
الطازجة؛) .
املنبت (امللت
الفواكهالشعري
ابحليواانت؛
الغذائية اخلا
والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد الغيائية اخلاصة

͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ

In the name of: Sherekat Siniora
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
ابحليواانت؛ الشعري املنبت ( امللت) .
Lelsenaat Alghedaia
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين
الغيائية مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
مناصرة -رام هللا شارع
موسى
العننا: :مكتب
عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
فلس ،ر
احملامي يو/
القدس /الع ز
مناصرة  -رام
عمان موسى
لقاهرة احملامي
بنك :امكتب
التبليغ
عنوان
القدمي 
عمارة
القدس-
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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; 76487
Ϳ




العالمة التجارية رقم  30993 :





Trade Mark No.: 31853



In Class: 31

يف الصنف  30 :

العالمة

Date: 12/07/2017
Trade Mark
No.: 31853

التاريخ  7102/12/07 :
التجارية رقم  16811:
من اجل  :الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ

يف الصنف :

 16
البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛

In Class: ĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
31



ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ

Date: 12/07/2017

1760
التاريخ /70/61 :
احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور
احليواانت
اخلاصة
الغيائية
املواد
؛
الطبيعية
والزهور
والنبااتت
من اجل  :الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني ͕/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ 'ƌĂŝŶƐ ĂŶĚ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ابحليواانت؛ الشعري املنبت (امللت) .
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ
الفواكه
للصناعاتاحليواانت احلية؛
سنيورة اخرى؛
شركةفئات
الواردة يف
والغاابت غري
In
the
name
of:
Sherekat
Siniora
Lelsenaat
Alghedaia
أبسم :
ŽƚŚĞƌ ĐůĂƐƐĞƐ͖ ůŝǀĞ ĂŶŝŵĂůƐ͖ ĨƌĞƐŚ ĨƌƵŝƚƐ ĂŶĚ
والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد
البذورخصوصية
الطازجة؛مسامهة
واخلضراوات الغيائية
فلس ،ر
الع ز يو/
ابحليواانت؛القدس/
العننا :
امللت) .
املنبت (
الشعري
الغذائية اخلاصة

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي


العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين


عنوان التبليغ   :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع
القاهرة عمان القدمي
القدس -عمارة بنك



͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ ƐĞĞĚƐ͕ ŶĂƚƵƌĂů ƉůĂŶƚƐ ĂŶĚ ĨůŽǁĞƌƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
͘ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the name of: Sherekat Siniora
Lelsenaat Alghedaia
 ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


; 72488
Ϳ


















العالمة التجارية رقم  16811:






 11
يف الصنف :


العالمة التجارية رقم  30991 :

التاريخ  1760/70/61 :
من اجل

يف الصنف  37 :
واملياه
الشعري)
التاريخر:اب
 :البرية (ش
 7102
/12/07

املعدنية والغازية وغريها

Trade Mark No.: 31854
In Class: 32

Trade Mark No.: 31854

Date: 12/07/2017

In Class: 32
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date:ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ
12/07/2017

ǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
مستخلصةوالغا
مشروابتواملياه املعدنية
الكحولية،شراب الشعري)
غرياجل  :البرية (
من املشروابت من
منزيةالفواكه
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
مشروابت
الكحولية،
ذري
املشروابت
من
وذريها
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

وعصائر الفواكه ،شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت .
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ،شراب

أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع
القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي 


͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ

In the name of: Sherekat Siniora
Lelsenaat Alghedaia
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :












Ϳ ; 18
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; 79489
Ϳ







العالمة التجارية رقم  16811:

Trade Mark No.: 31855



In Class: 32



يف الصنف  11 :

Trade Mark No.: 31855

العالمة التجارية رقم  30999 :
Date: 12/07/2017
التاريخ  1760/70/61 :
In Class: 32
يف الصنف  37 :
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
الشعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها ŽĨ͗ ĞĞƌƐ͖ ŵŝŶĞƌĂů ĂŶĚ ĂĞƌĂƚĞĚ
البرية/(12شراب
من
Date:
12/07/2017
 7102
اجل /07:
التاريخ :
ǁĂƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ĨƌƵŝƚ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
من اجل  :البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية
من املشروابت غري الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ĂŶĚ ĨƌƵŝƚ ũƵŝĐĞƐ͖ ƐǇƌƵƉƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
وذريها من املشروابت ذري الكحولية ،مشروابت
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
املشروابت .
وعصائر الفواكه ،شراب ومستحضرات اخرى لعمل
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ،شراب

In the name of: Sherekat Siniora
الغذائية مسامهة خصوصية
للصناعات
ومستحضراتسنيورة
أبسم  :شركة
املشروابت.
اخرى لعمل
Lelsenaat
Alghedaia
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين
الغيائية مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
موسى رمناصرة -رام هللا شارع
التبليغ :
عنوان
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
احملامي /فلس،
مكتبالع ز يو
القدس/
العننا :

Ϳ ; 11

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

مناصرة  -رام
موسى
التبليغ :
عنوان
القدمي 
احملاميعمان
مكتبالقاهرة
عمارة بنك
القدس-

هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي





; 75490
Ϳ





















Trade Mark No.: 31856

التجارية رقم  16811:
العالمة


In Class: 32

يف الصنف  11 :

 1760/70/61
التاريخ :





Date: 12/07/2017



التجارية
العالمة
 )30996واملياه املعدنية والغازية وغريها
البرية (رقمشر :اب الشعري
اجل :
من

يف الصنف  37 :

الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه
من
غري7102/
املشروابت12/
07
التاريخ  :

Trade
͗MarkŽĨ
No.:
31856
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ
͖ ĞĞƌƐ
ŵŝŶĞƌĂů ĂŶĚ ĂĞƌĂƚĞĚ
In
Class:
32
ǁĂƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ ĨƌƵŝƚ
Date:
12/07/2017
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
ĂŶĚ ĨƌƵŝƚ ũƵŝĐĞƐ͖ ƐǇƌƵƉƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

والغازية
شراب الشعري)
البرية
من
املشروابت .
املعدنيةلعمل
واملياه اخرى
ومستحضرات
اكه(،شراب
اجل :الفو
وعصائر
وذريها من املشروابت ذري الكحولية ،مشروابت

ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ

In the name of: Sherekat Siniora
خصوصية
للصناعات
شركة س
أبسم :
مسامهة شراب
الغذائيةالفواكه،
وعصائر
مننيورةالفواكه
مستخلصة
Lelsenaat Alghedaia
ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت .
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
س /العيزرية/
العن اشركة :الق
In
للصناعات فلسطين the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
سنيورة
أبسم :
خصوصية
مسامهة
الغيائية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع
العننا

 :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

لقدمي
احملاميعمان ا
القاهرة
عمارة :بنك
مناصرة  -رام
موسى
مكتب
القدس-التبليغ
عنوان
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي




ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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491











العالمة



Trade Mark No.: 31857
In Class: 32

العالمة التجارية رقم  30992 :
يف الصنف  37 :

Trade Mark
31857
Date:No.:
12/07/2017

 16810
 7102
رقم /12/07::
التجاريةالتاريخ

ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
͗In Class: /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
32

اجل  :البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية
يف الصنف  :من
 11
وذريها من املشروابت ذري الكحولية ،مشروابت
Date: 12/07/2017
التاريخ /61 :
1760رقم  30992 :
/70التجارية
العالمة
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ،شراب
In
Class:
32

37
:
الصنف
من اجل  :يف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ
املعدنية والغازية وغريها
لعملواملياه
الشعري)
البرية (شراب
املشروابت .
ومستحضرات اخرى
Date:
12/07/2017
ǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚ
التاريخ  7102/12/07 :
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat
Alghedaia
سنيورة للصناعات
غري  :شركة
من املشروابت أبسم
الفواكه
مشروابت مستخلصة من
الكحولية،
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
من اجل  :البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
مسامهة خصوصية
الغيائية
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
املشروابت .
الكحولية،لعمل
ات اخرى
وعصائر الفواكه،
مشروابت
ومستحضرذري
اب املشروابت
وذريهاشرمن
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
In the name
of: Sherekat Siniora
خصوصية
مسامهة
الغذائية
للصناعات
سنيورة
شراب
الفواكه،
وعصائر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
مناصرة  -رام
موسى
الفواكه احملامي
مكتب
من :
مستخلصةالتبليغ
أبسم  :شركة عنوان
Lelsenaat Alghedaia

.
املشروابت
لعمل
اخرى
ومستحضرات
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي


ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
فلسطين
العيزرية/
أبسمالق :س
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
للصناعات
شر/كة سنيورة
العن ا  :






ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
Trade
Mark No.: 31857
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ

خصوصيةموسى مناصرة -رام هللا شارع
مسامهة احملامي
الغيائيةمكتب
عنوان التبليغ :
القدس-



فلس ،ر
عمانز يو/
القدس /الع
بنكنا :
عمارة  العن
القدمي
القاهرة

Ϳ ; 16


ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي


; 30492
Ϳ
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Trade Mark No.: 31858

العالمة التجارية رقم  16818:


 11
يف الصنف :






من اجل  :البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها
من املشروابت غري الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه


الفواكه ،شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت .
وعصائر



أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية


العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع
القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي 

In Class: 32
Date: 12/07/2017

التاريخ  1760/70/61 :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ
ǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ
In the name of: Sherekat Siniora
Lelsenaat Alghedaia
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
















Ϳ ; 11
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Ϳ







Trade Mark No.: 31859

العالمة التجارية رقم  16811:

الصنف  11 :
يف


In Class: 32



التاريخ  1760/70/61 :

 30995
رقم  :
العالمة
واملياه املعدنية والغازية وغريها
الشعري)
التجاشريةراب
البرية (
من اجل :
يف الصنف  37 :

من املشروابت غري الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه

Date: 12/07/2017

Trade Mark
No.: 31859
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ

In Class: 32
ǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
Date: 12/07/2017
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

التاريخ  7102/12/07 :
وعصائر الفواكه ،شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت .
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
الشعري) واملياه املعدنية والغازية
البرية (شراب
اجل :
أبسم  :من
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
للصناعات
سنيورة
شركة

In theŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
name of: Sherekat Siniora
خصوصية
الغذائية
سنيورة
الغيائية :شركة
أبسم
خصوصية
مسامهةمشروابت
الكحولية،
للصناعات ذري
املشروابت
مسامهة من
وذريها
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
العننا

Lelsenaat
Alghedaia
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ

 :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

الفواكه ،رامشراب
وعصائر
مستخلصة من الفواكه
مناصرة -
العيزرية/موسى
مكتب احملامي
عنوانالعن ا 
فلسطين
التبليغ ::الق س/
املشروابت.
ومستحضرات
عمان القدمي
لعملالقاهرة
اخرىبنك
عمارة
هللا شارع القدس -

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع
القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي










; 33 494
Ϳ







Ϳ ; 11

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

















Trade Mark No.: 31860

العالمة التجارية رقم  16817:

Trade Mark No.: 31860
InClass:
Class: 32
32
In

العالمة التجارية رقم  30961 :
 11
الصنف 37 ::
يفيف الصنف

Date:
Date:12/07/2017
12/07/2017

7102//70
12//61
التاريخ 07 ::
التاريخ
 1760
من اجل  :البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ

والغازية وغريها
الكحولية،املعدنية
الشعري) واملياه
من البرية (شر
اجل :
من
مشروابت
اب ذري
املشروابت
وذريها

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
ǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚ
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ


من املشروابت غري الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت .
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

املشروابت .
ومستحضرات اخرى لعمل
سنيورةراب
الفواكه ،ش
In
the name of: Sherekat Siniora
Lelsenaat
Alghedaia
للصناعات
وعصائرشركة
أبسم :
مستخلصة

من

الفواكه

وعصائر

الفواكه،

شراب

الغيائية مسامهة خصوصية
للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
أبسم  :شركة سنيورة
العننا

 :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
فلسطين
بنكرية/
عمارةالعيز
القدسالق -س/
العن ا :
عمان القدمي
القاهرة
هللا شارع
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام

القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي 


هللا شارع

In the name of: Sherekat Siniora

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
Lelsenaat
Alghedaia
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31861

العالمة التجارية رقم  16816:

In Class: 32

يف الصنف  11 :

Date: 12/07/2017

التاريخ  1760/70/61 :





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ


البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها
من اجل :


الكحولية30960 :،
غري التجارية رقم
من املشروابتالعالمة
مشروابت مستخلصة من الفواكه

يف الصنف  37 :
ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت .
وعصائر الفواكه ،شراب
 التاريخ  7102/12/07 :

ǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚ
Trade Mark No.: 31861
ďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
In Class: 32
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

Date: 12/07/2017

In the name
of: Sherekat Siniora
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة
خصوصية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
من اجل  :البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية
Lelsenaat
Alghedaia
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
وذريها من املشروابت ذري الكحولية ،مشروابت
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ،شراب
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
مناصرة -رام هللا شارع
احملاميلعملموسى
عنوان التبليغ  :مكتب
املشروابت .
ومستحضرات اخرى

Ϳ ; 11

القدمي
سنيورةعمان
القاهرة
القدس -عمارة
للصناعات
بنكشركة
أبسم :
الغيائية مسامهة خصوصية


In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia

496

العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي



العالمة التجارية رقم  30967 :




ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :












Trade Mark No.: 31862
In Class:35

يف الصنف  39 :


Trade12/07/2017
Mark
No.: 31862
Date:

 16811
رقم :
التجارية
 7102
/12
العالمة/07 :
التاريخ



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖In Class: 35 ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
يف اجل
من
الصنف11 : :
خدمات 
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب .
Date: 12/07/2017
التاريخ :شر 1760/70/61
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
كة سنيورة للصناعات
أبسم :



اجل :
خصوصية
مسامهة
الغيائية
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال
خدمات
من


فلس ،ر
التجا/ريةالعرقمز  :يو/
القدس
العننا :
30967
العالمة

وتفعيل النشاط املكتيب .

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
يف الصنف  39 :
القدميخصوصية
مسامهة
الغذائية
سنيورة
شار:عشركة
هللاأبسم
عمان
للصناعاتالقاهرة
عمارة بنك
القدس -
التاريخ  7102/12/07 :


Ϳ ; 39

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
Trade Mark No.: 31862
͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
In Class: 35

Ϳ In the name of: Sherekat Siniora; 11
Date: 12/07/2017
Lelsenaat Alghedaia
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
واالعالن وادارة وتوجيه
خدمات

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
الدعايةفلسطين
العيزرية/
اجل :س/
العن امن  :الق
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


االعمال وتفعيل النشاط املكتيب .
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia

أبسم  :شركة سنيورة للصناعات


عمان القدمي 
القاهرة
الغيائيةبنك
القدس -عمارة
خصوصية
مسامهة

العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر







عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام
هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي


Ϳ ; 36
497

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






Trade Mark No.: 31863

العالمة التجارية رقم  16811:


يف الصنف  11 :

In Class:
35




التاريخ  1760/70/61 :


من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن

العالمة التجارية رقم  30963 :
املكتيب .
النشاط
يفوتفعيل
 39
الصنف :





وادارة وتوجيه االعمال Ϳ ; 36

أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية

Date: 12/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ

Trade
Mark No.: 31863
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
In
Class:
͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
 35

In the name of: Sherekat Siniora
Lelsenaat Alghedaia





Trade Mark No.: 31863

العالمة التجارية رقم  16811:

In Class: 35

يف الصنف  11 :

332
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Date: 12/07/2017

التاريخ  1760/70/61 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

وتفعيل النشاط املكتيب .

In the name of: Sherekat Siniora
Lelsenaat Alghedaia
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام
هللا شارع القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي








Ϳ ; 10






Trade Mark No.: 31864

العالمة التجارية رقم  16811:

In Class: 35

يف الصنف  11 :

Date: 12/07/2017

التاريخ  1760/70/61 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال


وتفعيل النشاط املكتيب .
 16811
التجارية رقم
الغذائية مسامهة خصوصية
سنيورة :للصناعات
العالمة شركة
أبسم :


يف الصنف  11 :

العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين


التاريخ  1760/70/61 :
احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع Ϳ
عنوان التبليغ  :مكتب


خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال
من اجل :
القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي 
وتفعيل النشاط املكتيب .

Trade
Mark of:
No.:
31864 Siniora
In the name
Sherekat
Lelsenaat
Alghedaia
In Class: 35
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
Date: 12/07/2017
; 18

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ


ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
͘ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Ϳ ; 39

In the name of: Sherekat Siniora
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية 498
Lelsenaat Alghedaia
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع


القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي 







Trade Mark No.: 31865

العالمة التجارية رقم  16811:

In Class: 35

يف الصنف  11 :

التاريخ  1760/70/61 :





اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال
من 

رقم 30969 : .
التجارية
وتفعيلالعالمة
املكتيب
النشاط

 39
الصنف :
للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
سنيورة
أبسم :يف شركة
التاريخ  7102/12/07 :



Date: 12/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
Trade Mark No.: 31865
͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In Class:
In the
name35
of: Sherekat Siniora
Date:
12/07/2017
Lelsenaat Alghedaia

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
خدماتالعيزرية
العن ااجل: :الق س/
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
فلسطين وادارة وتوجيه
الدعاية /واالعالن
من
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
موسى مناصرة -رام هللا شارع
النشاطاحملامي
مكتب
التبليغ :
املكتيب .
وتفعيل
عنواناالعمال
للصناعاتالقدمي  In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
شركةبنكسنيورة
أبسم :
القاهرة عمان
عمارة
القدس-
الغيائية مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام











العدد العرشون 2017/11/7

العالمة التجارية رقم  30966 :
يف الصنف  39 :

333
Trade Mark No.: 31866

499

التاريخ  7102/12/07 :


In Class: 35
Date: 12/07/2017





͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
 .16811
النشاط املكتيب
االعمال وتفعيل
Trade Mark No.: 31866
التجارية رقم :
العالمة
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات

In Class: 35

يف الصنف  11 :

الغيائية مسامهة خصوصية

1760
التاريخ /70/61 :
العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر
وتوجيه
مكتبالدعاية
خدمات
عنواناجل :
من
وادارة -رام
واالعالنمناصرة
احملامي موسى
التبليغ :

عمارة بنك القاهرة عمان القدمي
القدس
ع
شار
هللا
وتفعيل النشاط املكتيب.
العالمة التجارية رقم  30966 :



Date: 12/07/2017

االعمال



ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ

͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Trade
Mark
No.: 31866

Ϳ ; 17

of: Sherekat Siniora
سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
يفسم :
أب
كة  39
شر:
الصنف
Lelsenaat
Alghedaia
التاريخ  7102/12/07 :
Date: 12/07/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
العيزرية/
اجل ا : :الق
من العن
فلسطينوادارة وتوجيه
واالعالن
س/الدعاية
خدمات
͗ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

احملامي .
مكتب املكتيب
وتفعيل :النشاط
االعمال
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
موسى مناصرة -رام هللا شارع
التبليغ
عنوان

أبسم  :شركة سنيورة للصناعات

قاهرة عمان القدمي 
القدس -عمارة بنك ال
الغيائية مسامهة خصوصية
العننا

 :القدس /الع ز يو/

InClass:
the name
In
35

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia

Ϳ ; 11

فلس ،ر 


عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام

هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي

العالمة التجارية رقم  16810:


500

 ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Trade Mark No.: 31867


In
Class: 35


يف الصنف  11 :

Date: 12/07/2017

 1760/70/61
التاريخ  :

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال




وتفعيل النشاط املكتيب .

العالمة التجارية رقم  30962 :
الغذائية مسامهة خصوصية
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات

يف الصنف  39 :
العن ا   :الق س /العيزرية /فلسطين

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع
القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي


In the name of: Sherekat Siniora
In Class: 35
Lelsenaat
Alghedaia
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 16



In Class: 35

يف الصنف  11 :



من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال



املكتيب .
 16818
النشاط رقم :
وتفعيل التجارية
العالمة
ورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
يفأبسم :
سني 
شر:كة11
الصنف
التاريخ  1760/70/61 :

العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين

موسى وادارة
واالعالن
الدعاية
خدمات
من اجل :
االعمالع
وتوجيه هللا شار
مناصرة -رام
احملامي
مكتب
التبليغ :
عنوان

.
املكتيب
النشاط
وتفعيل
القدس -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية



Ϳ ; 16


Trade Mark No.: 31867

Trade
Mark
In Class:
35 No.: 31868

العالمة التجارية رقم  30962 :

العن ا  :الق س /العيزرية /فلسطين

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
; 11
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Trade Mark No.: 31867



يف
رقم  16818:
التجارية
العالمة
 39
الصنف :



Ϳ









التاريخ  1760/70/61 :



Date: 12/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
Trade Mark
No.: 31868
͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


In
name
In the
Class:
35 of: Sherekat Siniora
Lelsenaat Alghedaia
Date: 12/07/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


In the name of: Sherekat Siniora
Lelsenaat Alghedaia

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ


Ϳ ; 11



334



2017/11/7
العدد العرشون


; 17501
Ϳ







Trade Mark No.: 31869

العالمة التجارية رقم  16811:

In Class: 35

يف الصنف  11 :

التاريخ  1760/70/61 :

Date: 12/07/2017





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ
Trade Mark No.: 31869
͘ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

رقم  30965 :
العالمة التجار
املكتيبية .
وتفعيل النشاط
يف الصنف  39 :
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية
التاريخ  7102/12/07 :

In Class: 35

In the name of: Sherekat Siniora
Date: 12/07/2017
Lelsenaat Alghedaia
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
واالعالن وادارة وتوجيه
اجل :س/خدمات
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
الدعايةفلسطين
العيزرية/
العن ا من :الق
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب .
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة -رام هللا شارع
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات

عمان القدمي
القدس -عمارة بنك القاهرة
الغيائية مسامهة خصوصية

العننا  :القدس /الع ز يو /فلس ،ر

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia



عنوان التبليغ  :مكتب احملامي موسى مناصرة  -رام



502

هللا شارع القدس  -عمارة بنك القاهرة عمان القدمي
















ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐͬůĞĞǌĂƌŝǇĂͬ&ĂůĞƐƚŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :















العالمة التجارية رقم  27813:

العالمة التجارية رقم 30927 :
يف الصنف  5 :
التاريخ 7102 /12 /03 :

يف الصنف  9 :





من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
ة
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهز

التاريخ  3771/71/72 :

ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز
يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
شواحن

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

Ϳ ; 13

Trade Mark No.: 31872

Trade Mark No.: 31872
In Class: 9

In Class: 9

Date: 13/07/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͖ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
͘ŐŽŽĚƐ

Date: 13/07/2017

من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت األجهزة ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

كورة.
وحقائب محل البضائع املي
ƵƐĞĚ ĨŽƌS.A.
ďĂƚƚĞƌŝĞƐ
ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ
ƚŚĂƚ ĂƌĞ
In the name
of: Phili
p Morris
Products
كتس
أبسم  :فيليب موريس برود
أس .إيه.
لألجهزة
الشحن
أجهزة
التبغ،
لتسخني
اإللكرتونية املستخدمة
ŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
التبغ؛ الفكرية
للملكية
كاهم
وشر
التبليغ  :سااب
عنوان
شواحن -يو اس يب
لتسخني
املستخدمة
االلكرتونية
ص .ب  1127البرية
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ


اليعطي
اإللكرتونيةالعالمة
تسجيل هيه
ان
:
اصحاهبا الت
لتسخني
املستخدمة
لألجهزة
͖ƚŽďĂĐĐŽ
حقبغ؛ شواحن ĐĂƌ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĐĂƌ
والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ
ات العالمة
السيارعن
مبعزل
للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن السيارات لألجهزة

͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ ďĂƚƚĞƌǇ ĐŚĂƌŐĞƌƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن بطارايت السجائر ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ ĐĂƌƌǇŝŶŐ ĐĂƐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
Ϳ ; 11
͘ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚŐŽŽĚƐ
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية

 :يوناا ج نرينوو يد 0ا 2333

العنونا

يسر
ا
ا سن

ننع ت

:







اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية وحقائب محل البضائع املذكورة .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.

سويسر
ا
العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل،

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7713البرية

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام

In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
سويسر
ا
العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل،

العدد العرشون 2017/11/7

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
335
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 7713البرية

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق





ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام



ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31873

العالمة التجارية رقم  27812:

العالمة التجارية رقم 30927 :
يف الصنف  5 :
التاريخ 7102 /12 /03 :

يف الصنف  77 :

Trade Mark No.: 31872
In Class: 9





من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
ة
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهز

التاريخ  3771/71/72 :

ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز
يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
شواحن

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

من اجل

In Class: 14

Date: 13/07/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͖ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
͘ŐŽŽĚƐ

Date: 13/07/2017

املعادن النفيسة وسبائكها والسلع املصنوعة من /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ WƌĞĐŝŽƵƐ ŵĞƚĂůƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĂůůŽǇƐ

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية

:

كورة.
وحقائب محل البضائع املي



معادن نفيسة أو مطلية هبا وغري املشمولة يف فئات أخرى؛

In the name of: Phili p Morris Products S.A.

كتس
أبسم  :فيليب موريس برود
أس .إيه.

 :يوناا ج نرينوو يد 0ا 2333

العنونا

اجملوهرات واألحجار الكرمية؛ أدوات صناعة الساعات وأدوات
يسر
ا
ا سن

ننع ت

عنوان التبليغ

:

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر

ص .ب  1127البرية

ان تسجيل هيه العالمة
:
ابستخدام
املطلق
احلماية

قياس الزمن .

͕ĂŶĚŐŽŽĚƐŝŶƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

-

اليعطي اصحاهبا حق
والعبارات
الكلمات

ŶŽƚ
͖ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ĐůĂƐƐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
 ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ ƉƌĞĐŝŽƵƐ
:

͘ƐƚŽŶĞƐ͖ŚŽƌŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĐŚƌŽŶŽŵĞƚƌŝĐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ





In the name of: Philip Morris Products
أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
S.A.
Ϳ ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ; 11
العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة






 7713البرية

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق





ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  27817:





يف الصنف  71 :

العالمة التجارية رقم 30927 :
يف الصنف  5 :
التاريخ 7102 /12 /03 :

Trade Mark No.: 31874



In Class: 16

Trade Mark No.: 31872
In Class: 9



Date: 13/07/2017



التاريخ  3771/71/72 :

من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
ة
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهز
ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز
يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
شواحن

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

Date: 13/07/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͖ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
͘ŐŽŽĚƐ

من اجل  :الورق والورق املقوى والسلع املصنوعة من هذه املواد

WĂƉĞƌ͕ ĐĂƌĚďŽĂƌĚ ĂŶĚ ŐŽŽĚƐ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ؛
ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
الواقية
ونية؛ ا
فئات اإللكرت
السجائر
شواحن بطار
فيها اجملالت
حلقائب مبا
املطبوعات
أخرى؛
ايت يف
املشمولة
وغري

كورة.
وحقائب محل البضائع املي
͕ĐůĂƐƐĞƐ͖ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ
In the name of: Phili p Morris Products S.A.
كتس
أبسم  :فيليب موريس برود
وال .إيه.
أس
͕ďŽŽŬƐ
͕ďƌŽĐŚƵƌĞƐ
͕ĐĂůĞŶĚĂƌƐ
كتب والنشرات التعريفية والتقاومي والكتالوجات؛ الصور ͖ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
الفكرية -
املوادللملكية
كاهم
وشر
افية؛  :سااب
التبليغ
عنوان
والتعليمية (ابستثناء
التدريسية
القرطاسية؛
الفوتوغر
ص .ب  1127البرية
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚ

العنونا

ننع ت



 :يوناا ج نرينوو يد 0ا 2333

يسر
ا
ا سن

:






Trade Mark No.: 31874

العالمة التجارية رقم  27817:

In Class: 16
336

2017/11/7
العرشون 71 :
العدديف الصنف

Date: 13/07/2017

التاريخ  3771/71/72 :

من اجل  :الورق والورق املقوى والسلع املصنوعة من هذه املواد
وغري املشمولة يف فئات أخرى؛ املطبوعات مبا فيها اجملالت

والكتب والنشرات التعريفية والتقاومي والكتالوجات؛ الصور
الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ املواد التدريسية والتعليمية (ابستثناء

األجهزة)؛ الورق والورق املقوى واملواد البالستيكية للتغليف
والتعبئة غري الواردة يف فئات أخرى .

WĂƉĞƌ͕ ĐĂƌĚďŽĂƌĚ ĂŶĚ ŐŽŽĚƐ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
͕ĐůĂƐƐĞƐ͖ ƉƌŝŶƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ
͕ďŽŽŬƐ
͕ďƌŽĐŚƵƌĞƐ
͕ĐĂůĞŶĚĂƌƐ
͖ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚ
ƉůĂƐƚŝĐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ǁƌĂƉƉŝŶŐ ĂŶĚ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͕ ŶŽƚ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ

In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7713البرية

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق





ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة





العالمة
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التجارية رقم 30927 :
يف الصنف  5 :

Trade Mark No.: 31872
In Class: 9



Trade Mark No.: 31875

العالمة التجارية رقم  27813:

التاريخ 7102 /12 /03 :

Date: 13/07/2017



من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
ة
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهز

يف الصنف  78 :

ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز
يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
شواحن

التاريخ  3771/71/72 :

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

In Class: 18

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͖ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
͘ŐŽŽĚƐ

Date: 13/07/2017

من اجل  :اجللود واجللود امل َقلدة والسلع املصنوعة من هذه ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞĂƚŚĞƌĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨůĞĂƚŚĞƌ
املواد غري واردة يف فئات أخرى؛ جلود احليواانت املدبوغة وغري ĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞŽĨƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ

كورة.
وحقائب محل البضائع املي



In the name of: Phili p Morris Products S.A.

كتس
أبسم  :فيليب موريس برود
أس .إيه.
العنونا

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

 :يوناا ج نرينوو يد 0ا 2333

يسر
ا
ا سن

ننع ت

عنوان التبليغ

:

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر

-

املدبوغة؛ احلقائب متعددة االستخدامات ،حقائب السفر،

ص .ب  1127البرية

ان تسجيل هيه العالمة
:
ابستخدام
املطلق
احلماية

اليعطي اصحاهبا حق
والعبارات
الكلمات

حقائب احلمل ،حمافظ اجليب ،اجلزادين ،عالقات املفاتيح،

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


حمافظ البطاقات ،رقع حقائب األمتعة ،حقائب اليد؛ احلقائب


الكبرية ،احلقائب ،حقائب السفر ،حقائب الثياب للسفر،
احلقائب اليت تعلق على الظهر ،حقائب الظهر؛ حقائب أدوات

الزينة؛ املظالت والشماسي وعصي املشي .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.

العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7713البرية

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

͕ŽƚŚĞƌ ĐůĂƐƐĞƐ͖ ŚŝĚĞƐ ĂŶĚ ƐŬŝŶƐ͖ ŵƵůƚŝƉƵƌƉŽƐĞ ďĂŐƐ





͕ďƌŝĞĨĐĂƐĞƐ͕ ĐĂƌƌǇŝŶŐ ĐĂƐĞƐ͕ ƉŽĐŬĞƚ ǁĂůůĞƚƐ͕ ƉƵƌƐĞƐ



͖ŬĞǇ ĐĂƐĞƐ͕ ĐĂƌĚ ĐĂƐĞƐ͕ ůƵŐŐĂŐĞ ƚĂŐƐ͕ ŚĂŶĚďĂŐƐ
ƚƌƵŶŬƐ͕ƐƵŝƚĐĂƐĞƐ͕ƚƌĂǀĞůůŝŶŐďĂŐƐ͕ŐĂƌŵĞŶƚďĂŐƐĨŽƌ
Ϳ ; 11
͖ĐĂƐĞƐ

ǀĂŶŝƚǇ

͕ďĂĐŬƉĂĐŬƐ

͕ƌƵĐŬƐĂĐŬƐ

͕ƚƌĂǀĞů

͘ƵŵďƌĞůůĂƐ͕ƉĂƌĂƐŽůƐĂŶĚǁĂůŬŝŶŐƐƚŝĐŬƐ

In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



الكبرية ،احلقائب ،حقائب السفر ،حقائب الثياب للسفر،
احلقائب اليت تعلق على الظهر ،حقائب الظهر؛ حقائب أدوات

2017/11/7
العرشون
والشماسي وعصي املشي .
املظالت
العددزينة؛
ال
أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.

العنوان  :كواي جينريناود  0222 ،3نوشاتيل ،سويس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

ƚƌƵŶŬƐ͕ƐƵŝƚĐĂƐĞƐ͕ƚƌĂǀĞůůŝŶŐďĂŐƐ͕ŐĂƌŵĞŶƚďĂŐƐĨŽƌ
͖ĐĂƐĞƐ

ǀĂŶŝƚǇ

͕ďĂĐŬƉĂĐŬƐ

͕ƌƵĐŬƐĂĐŬƐ

͕ƚƌĂǀĞů

͘ƵŵďƌĞůůĂƐ͕ƉĂƌĂƐŽůƐĂŶĚǁĂůŬŝŶŐƐƚŝĐŬƐ
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In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 7713البرية

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق





ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 30927 :
يف الصنف  5 :

Trade Mark No.: 31872
In Class: 9



العالمة التجارية رقم  27811:

التاريخ 7102 /12 /03 :



من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
ة
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهز

يف الصنف  33 :

ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز
يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
شواحن

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

التاريخ  3771/71/72 :

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية
كورة.
وحقائب محل البضائع املي

كتس
أبسم  :فيليب موريس برود
أس .إيه.

 :يوناا ج نرينوو يد 0ا 2333

العنونا

أبسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
يسر
ا
ا سن

ننع ت

عنوان التبليغ

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر

ص .ب  1127البرية

ان تسجيل هيه العالمة
:
ابستخدام
املطلق
احلماية

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͖ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
͘ŐŽŽĚƐ

In Class: 25

Date: 13/07/2017



من اجل  :ااملالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس .
:

Trade Mark No.: 31876

Date: 13/07/2017

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚŚĞĂĚŐĞĂƌ

In the name of: Phili p Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

In the name of: Philip Morris Products
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
:

-





اليعطي اصحاهبا حق
والعبارات
الكلمات

العام سويس ار
نوشاتيل،
العنوان  :كواي جينريناود 0222 ،3
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام



مبعزل عن العالمة


عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب


 7713البرية 

Ϳ ; 11



ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة




واألرقام Ϳ ; 78
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Trade Mark No.: 31877

العالمة التجارية رقم  27811:

العالمة التجارية رقم 30927 :
يف الصنف  5 :

يف الصنف  27 :

التاريخ 7102 /12 /03 :

Trade Mark No.: 31872
In Class: 9



In Class: 34

Date: 13/07/2017



من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
ة
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهز

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͖ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
͘ŐŽŽĚƐ

Date: 13/07/2017
التاريخ  3771/71/72 :
من اجل  :املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز
يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
شواحن

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية
كورة.
وحقائب محل البضائع املي



التدخني االلكرتونية؛ التبغ ،اخلام أو املصنّع؛ منتجات
يف ذلك السيجار ،السجائر ،السيجار الرفيع ،تبغ

كتس
أبسم  :فيليب موريس برود
أس .إيه.
العنونا

ننع ت

 :يوناا ج نرينوو يد 0ا 2333

يسر
ا
ا سن

عنوان التبليغ

:

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر

ص .ب  1127البرية


-





ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ
In the name of: Phili p Morris Products S.A.
التبغ ،مبا
ƌĂǁ
Žƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
͕ĐŝŐĂƌƐ
 ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ
ماكينات ƚŽďĂĐĐŽ ĨŽƌ ƌŽůů ǇŽƵƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
͕ŽǁŶ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĞǁŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ
:



Trade Mark No.: 31877



 27811: العالمة التجارية رقم

In Class: 34
 27 العرشون
: العدد الصنف
يف
2017/11/7
338
Date: 13/07/2017
 3771/71/72 : التاريخ
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ tŝƌĞĚ ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ  املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة: من اجل
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕
 مبا، اخلام أو املصنّع؛ منتجات التبغ،التدخني االلكرتونية؛ التبغ
ƌĂǁ Žƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĐŝŐĂƌƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ĨŽƌ ƌŽůů ǇŽƵƌ  تبغ ماكينات، السيجار الرفيع، السجائر،يف ذلك السيجار
ŽǁŶ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĐŚĞǁŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ͕
 السجائر، تبغ السعوط، تبغ املضغ، تبغ الغليون،اللف اليدوية
ƐŶƵĨĨ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ŬƌĞƚĞŬ͖ ƐŶƵƐ͖ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
;ŶŽƚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ ƐŵŽŬĞƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞƐ͕ املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ (لغري
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ƚƵďĞƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ  مبا يف ذلك ورق وأانبيب،األغراض الطبية)؛ مستلزمات املدخنني
ĨŝůƚĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƚŝŶƐ͕ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ ĐĂƐĞƐ ĂŶĚ ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ ƉŽĐŬĞƚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ƌŽůůŝŶŐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕  علب ومنافض، علب التبغ، فالتر السجائر، السجائر
ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ  القداحات؛، أدوات اجليب للف السجائر، الغاليني،السجائر
ĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
،  منتجات التبغ اليت يتم تسخينها،أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŚĞĂƚŝŶŐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ Žƌ ƚŽďĂĐĐŽ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞůĞĂƐĞ ŶŝĐŽƚŝŶĞͲ أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂĞƌŽƐŽů ĨŽƌ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ ůŝƋƵŝĚ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتونية؛
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂƐ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶŝĐŽƚŝŶĞ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂĞƌŽƐŽů͖ ŽƌĂů ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني وتتضمن
ƐŵŽŬĞƌƐ͕ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƚŽďĂĐĐŽ  منتجات التبغ، الرذاذ؛ وأجهزة التبخري الفموي للمدخنني
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ ƐŵŽŬĞƌΖƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ ƉĂƌƚƐ ĂŶĚ ĨŝƚƚŝŶŐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ĐůĂƐƐ ϯϰ͖ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ؛ طفاايت27 ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا املدرجة يف الفئة
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ ŚĞĂƚĞĚ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĐŝŐĂƌƐ ĂƐ ǁĞůů
السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب
ĂƐ ŚĞĂƚĞĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐƚŝĐŬƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐ السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن؛ احلقائب الواقية
ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƐŵŽŬŝŶŐ  .وحقائب محل السجائر اإللكرتونية وأجهزة التدخني اإللكرتونية
ĚĞǀŝĐĞƐ͘

In the name of: Philip Morris Products
. إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬ
 سويس ار، نوشاتيل0222 ،3  كواي جينريناود: العنوان
EĞƵĐŚĂƚĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب.  ص-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ







 البرية7713

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

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة




ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية

املطلق

ابستخدام

والعبارات

الكلمات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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العدد العرشون 2017/11/7










; 15 508
Ϳ



العالمة التجارية رقم  27818:




Trade Mark No.: 31878



Trade Mark No.: 31878
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  30929 :
يف الصنف  75 :

In Class: 29

يف الصنف  39 :

التاريخ  7102 /12/03 :
اجملمدة ،والفواكه واخلضار اجملففة
من اجل  :احملفوظة ،
ّ
واملطبوخة؛  :الوجبات اخلفيفة اليت أساسها اخلضار

التاريخ  3771/71/72 :

Date: 13/07/2017

Date: 13/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚ

اجملمدة ،والفواكه واخلضار اجملففة /Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ WƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ ĨƌŽǌĞŶ͕ ĚƌŝĞĚ ĂŶĚ
من اجل احملفوظة ّ ،
والفواكه ،خدمات احلاانت  ،احللوايت؛ ألواح
أساسها اخلضار
أساسهااليت
الوجباتاليتاخلفيفة
واملطبوخة؛
املكسرات؛
املكسرات؛ األلواح
املكسرات والفواكهĐŽŽŬĞĚ ĨƌƵŝƚƐ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ،
ضرة ؛ الفطر اجملفف الصاحل لألكل؛ الفطر احملفوظ؛
احمل ّ

ĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĨƌƵŝƚĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞďĂƐĞĚƐŶĂĐŬ
ĨŽŽĚƐ͕ďĂƌƐ͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͖ŶƵƚďĂƌƐ͖ŶƵƚщďĂƐĞĚďĂƌƐ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
ŶƵƚƐ͖ĚƌŝĞĚĞĚŝďůĞŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͖ĨƌƵŝƚ
͕ƐůŝĐĞƐ͖ĨƌƵŝƚĐŚŝƉƐ͖ǀĞŐĞƚĂďůĞĐŚŝƉƐ͖ũĞůůŝĞƐ͖ũĂŵƐ
ŵĂƌŵĂůĂĚĞƐ͖ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĨƌƵŝƚƐƉƌĞĂĚƐ͖ĨƌƵŝƚƉƵůƉ͖ĨƌƵŝƚ
͖ŵƵƐŚ͖ĨƌƵŝƚĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƉƵƌĞĞ͖ƉƌĞͲĐŽŽŬĞĚƐŽƵƉ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐƐŽƵƉ͖ŶƵƚͲďĂƐĞĚƐƉƌĞĂĚƐ͖ŚĂǌĞůŶƵƚ
ƐƉƌĞĂĚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚŵĞĂůƐŵĂĚĞĨƌŽŵŵĞĂƚ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚĨŝƐŚ
͖ĚŝƐŚĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚŵĞĂƚ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŵĞĂƚ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚ
ͲƚŽŵĂƚŽƉƵƌĞĞ͖ŽůŝǀĞŽŝů͖ŚĂƐŚďƌŽǁŶƉŽƚĂƚŽĞƐ͖ƉŽƚĂƚŽ

األلواح اليت
رقائق املكسر
احللوايت؛ ألواح
احلاانت ،
ات؛املواد
اخلضار؛
رقائق فواكه؛
خدماتالفواكه؛
شرائح
اهلالمية؛ املَرىب ،مربيات احلمضيات؛ الفواكه املطبوخة
اجملفف الصاحل
ضرة ؛ الفطر
أساسها املكسرات؛ املكسرات احمل ّ

لألكل؛ الفطر احملفوظ؛ شرائح الفواكه؛ رقائق فواكه؛ رقائق

اخلضار؛ املواد اهلالمية؛ املَرىب ،مربيات احلمضيات؛ الفواكه
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؛

الوجبات اجلاهزة املصنوعة من اللحوم؛ أطباق السمك احملضرة؛
ضرة ؛ معجون
اللحوم اجلاهزة؛ اللحوم احملفوظة؛ اللحوم احمل ّ
الطماطم؛ زيت الزيتون؛ بطاطس بيوريه مقلية؛ أكلة النوكي اليت
أساسها البطاطس؛ مسحوق الربوتني الستخدامات الطهو؛
منتجات احلليب اليت حتتوي على لب الفواكه ونكهة الفواكه ؛

مرق اللحوم؛ احلليب ومنتجات احلليب؛ لنب الزابدي .

أبسم  :هريو أي جي

ďĂƐĞĚ ƐŶĂĐŬ ĨŽŽĚƐ͕ ďĂƌƐ͕ ĚĞƐƐĞƌƚƐ͖ ŶƵƚ ďĂƌƐ͖ ŶƵƚщ

ďĂƐĞĚ ďĂƌƐ͖ ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ŶƵƚƐ͖ ĚƌŝĞĚ ĞĚŝďůĞ
͖ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͖ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͖ ĨƌƵŝƚ ƐůŝĐĞƐ
͕ĨƌƵŝƚ ĐŚŝƉƐ͖ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ĐŚŝƉƐ͖ ũĞůůŝĞƐ͖ ũĂŵƐ
͖ŵĂƌŵĂůĂĚĞƐ͖ ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ ĨƌƵŝƚ ƐƉƌĞĂĚƐ͖ ĨƌƵŝƚ ƉƵůƉ

ĨƌƵŝƚ ŵƵƐŚ͖ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ƉƵƌĞĞ͖ ƉƌĞͲĐŽŽŬĞĚ
ƐŽƵƉ͖ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵĂŬŝŶŐ ƐŽƵƉ͖ ŶƵƚͲďĂƐĞĚ
ƐƉƌĞĂĚƐ͖ ŚĂǌĞůŶƵƚ ƐƉƌĞĂĚƐ͖ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ŵĞĂůƐ ŵĂĚĞ
͖ĨƌŽŵ ŵĞĂƚ͖ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĨŝƐŚ ĚŝƐŚĞƐ͖ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ŵĞĂƚ
͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ŵĞĂƚ͖ ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ŵĞĂƚ͖ ƚŽŵĂƚŽ ƉƵƌĞĞ
ŽůŝǀĞ Žŝů͖ ŚĂƐŚ ďƌŽǁŶ ƉŽƚĂƚŽĞƐ͖ ƉŽƚĂƚŽͲďĂƐĞĚ
ŐŶŽĐĐŚŝ͖ƉƌŽƚĞŝŶƉŽǁĚĞƌĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ŵŝůŬ
͖ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĨƌƵŝƚ ƉƵůƉ ĂŶĚ ĨƌƵŝƚ ĂƌŽŵĂƐ
͘ďŽƵŝůůŽŶ͖ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ǇŽŐƵƌƚ

In the name of: Hero AG

ĚĚƌĞƐƐ͗,ϱϲϬϬ>ĞŶǌďƵƌŐ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
العنوان  :سي أتش 0022 -لينزبورغ  ،سويس ار
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7713البرية
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ůĞŵŽŶĂĚĞƐ

ĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ǀĞŐĞƚĂďůĞũƵŝĐĞƐ͖ĨƌƵŝƚ

340
ŶĞĐƚĂƌƐ͕ŶĞĐƚĂƌƐ͖ƐŵŽŽƚŚŝĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĚƌŝŶŬƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌ͖
; 15 509
Ϳ
ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
 عصري الليمون،مشروابت و عصائر الفاكهة
: من اجل


2017/11/7 العرشون
العدد
املشروابت ذري الكحولية؛ عصائر
وذريه من

 عصري الفاكهة املركز؛،اخلضروات؛ نكتار الفواكه

عصائر الفواكه املركزة؛ العصائر املركزة وذريها من
املواد إلعداد املشروابت؛ املياه املعدنية والغازية؛


In the name of: Hero AG
ĚĚƌĞƐƐ͗,ϱϲϬϬ>ĞŶǌďƵƌŐ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

 .املشروابت ذري الكحولية

 هريو أي جي: أبسم


5633 - تووووووووش،  سوووووووو: العنوووووووونا

Trade Mark No.: 31879



In Class: 32

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 31878
In Class: 29

 27819سنيسار
: التجاغراية رقم
العالمةنز ن
ل




- للملكية الفكرية
 وشركاهم:سااب
عنوان
 30929
التجا
العالمة
رقم23:التبليغرية
: الصنف
يف
 75 : يف الصنف

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ůĞŵŽŶĂĚĞƐ  عصري الليمون، مشروابت و عصائر الفاكهة: البرية
من اجل1127 ب. ص
Date: 13/07/2017
 7102
//12
التاريخ
3771
71//03
72 :: يخ
التار
ĂŶĚŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ǀĞŐĞƚĂďůĞũƵŝĐĞƐ͖ĨƌƵŝƚ
وذريه من املشروابت ذري الكحولية؛ عصائر
ŶĞĐƚĂƌƐ͕ŶĞĐƚĂƌƐ͖ƐŵŽŽƚŚŝĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚ
 والفواكه واخلضار اجملففة،اجملمدة
،  احملفوظة: من اجل
ّ
ĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĨƌƵŝƚĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞďĂƐĞĚƐŶĂĐŬ
ĨŽƌƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĚƌŝŶŬƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌ͖
املركز؛
عصريالفاكهة
عصري،الفاكهة
،الفواكه
اخلضروات؛ نكتار
من
وغريه
الليمون
عصائر
و
ابت
و
مشر
: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ͗

&ƌƵŝƚ
ĚƌŝŶŬƐ
ĂŶĚ
ĨƌƵŝƚ
ũƵŝĐĞƐ͕
اخلضار
أساسها
اخلفيفة اليت
الوجبات
واملطبوخة؛
ĨŽŽĚƐ͕ďĂƌƐ͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͖ŶƵƚďĂƌƐ͖ŶƵƚщďĂƐĞĚďĂƌƐ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘
ŶƵƚƐ͖ĚƌŝĞĚĞĚŝďůĞŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͖ĨƌƵŝƚح من
العصائرو املر
املر
عصائر
ألوا
احللوايت؛
احلاانت
خدمات
،كه
،وذريهاالفواكه
كزةنكتار
ات؛
اخلضر،كزة؛
صائر
الفواكهع
الكحولية؛
ابت غري
والفواو
املشر
ůĞŵŽŶĂĚĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ ĚƌŝŶŬƐ͖
ƐůŝĐĞƐ͖ĨƌƵŝƚĐŚŝƉƐ͖ǀĞŐĞƚĂďůĞĐŚŝƉƐ͖ũĞůůŝĞƐ͖ũĂŵƐ͕
املكسرات
املكسرات؛
أساسها
اليت
األلواح
املكسرات؛
ŵĂƌŵĂůĂĚĞƐ͖ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĨƌƵŝƚƐƉƌĞĂĚƐ͖ĨƌƵŝƚƉƵůƉ͖ĨƌƵŝƚ
املواد إلعداد املشروابت؛ املياه املعدنية والغازية؛
ǀĞŐĞƚĂďůĞũƵŝĐĞƐ͖
ĨƌƵŝƚ
ŶĞĐƚĂƌƐ͕
ŶĞĐƚĂƌƐ͖
ƐŵŽŽƚŚŝĞƐ͖
احملفوظ؛املركزة
الفطرالعصائر
لألكل؛املركزة؛
الصاحلالفواكه
اجملففعصائر
عصري الفاكهة املركز؛
 ŵƵƐŚ͖ĨƌƵŝƚĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƉƵƌĞĞ͖ƉƌĞͲĐŽŽŬĞĚƐŽƵƉ͖
ّ احمل
 .الكحولية
ضرة ؛ الفطراملشروابت ذري
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐƐŽƵƉ͖ŶƵƚͲďĂƐĞĚƐƉƌĞĂĚƐ͖ŚĂǌĞůŶƵƚ
ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨ
 وغريها من
ية؛
ز
الغا
و
املعدنية
املياه
ابت؛
و
املشر
إلعداد
و
امل
اد رقائق فواكه؛ رقائق اخلضار؛ املواد
الفواكه؛
شرائح
ƐƉƌĞĂĚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚŵĞĂůƐŵĂĚĞĨƌŽŵŵĞĂƚ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚĨŝƐŚ
In the name of: Hero AG
 هريو أي جي: أبسم
ĚŝƐŚĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚŵĞĂƚ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŵĞĂƚ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚ͖
ĚƌŝŶŬƐ͖ ŵŝŶĞƌĂů
ĂŶĚ ĂĞƌĂƚĞĚ ǁĂƚĞƌ͖ ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐ
احلمضيات؛ الفواكه املطبوخة
ƚŽŵĂƚŽƉƵƌĞĞ͖ŽůŝǀĞŽŝů͖ŚĂƐŚďƌŽǁŶƉŽƚĂƚŽĞƐ͖ƉŽƚĂƚŽͲ
 .مربياتلية
الكحو،رىب
اهلالمية؛ابتاملَغري
املشرو
ĚĚƌĞƐƐ͗,ϱϲϬϬ>ĞŶǌďƵƌŐ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
5633 - تووووووووش،  سوووووووو: العنوووووووونا
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘
; 90 Ϳ
ل نز ن غ ا سنيس ار
In the name
of: Hero AG :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: جيالتبليغ
 هريو أيعنوان: أبسم
 البرية1127 ب. ص

ĚĚƌĞƐƐ͗,ϱϲϬϬ>ĞŶǌďƵƌŐ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
 سويس ار،  لينزبورغ0022
- سي أتش: العنوان


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ب.  ص-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
Date: 13/07/2017















; 90510
Ϳ



 البرية7713





Trade Mark No.: 31880

 30991 : العالمة التجارية رقم

In Class: 42
Date: 13/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ

ƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨͿ͕ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
Trade Mark No.: 31880
ĨƌŽŵƉŚǇƐŝĐĂůƚŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂ
In Class: 42
Date: 13/07/2017







 17 : يف الصنف
 7102/12/03 : التاريخ



حتديث برامج, تصميم انظمة كمبيوتر


:

من اجل

 30991
 : أوية رقم
التجار
حتويل العالمة,كمبيوتر
اوساط مادية اىل
الواثئق من
البياانت
 17 : يف الصنف
 الكرتونية
 7102/12/03 : التاريخ

In the name
of: Sharekt
Experts Llhulul Mutkamla
أكسرب
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
حتديث برامج, للحلولانظمة كمبيوتر
تس تصميم
: اجل
 شركة من: أبسم
ƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨͿ͕ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
Mosahama
Khososiya
خصوصيةالبياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل
حتويل,كمبيوتر
املتكاملة مسامهة
ĨƌŽŵƉŚǇƐŝĐĂůƚŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů,ĂǁĂZĂŵĂůůĂŚ







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů
,ĂǁĂZĂŵĂůůĂŚ


 الكرتونية

وووور، دموووو ة اكسوووو رتال ب: العنوووونا
الينا ا

 عمارة اكسربتس بطن اهلوارام هللا: عنوان التبليغ
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; 97 511
Ϳ







Trade Mark No.: 31881
In Class: 42

العالمة التجارية رقم  30990 :
يف الصنف  17 :

التاريخ  7102/12/03 :
من اجل  :تصميم انظمة كمبيوتر ,حتديث برامج

Date: 13/07/2017



30990
حتويلرية رقم  :
كمبيوتر,التجا
العالمة
الواثئق من اوساط مادية اىل
البياانت أو
يف الصنف  17 :

الكرتونية 

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ

ƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨͿ͕ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
Trade
Mark No.: 31881
ĨƌŽŵƉŚǇƐŝĐĂůƚŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂ
In
Class: 42

Date: 13/07/2017

التاريخ  7102/12/03 :
In
the
name
of:
Sharekt
Experts
Llhulul
Mutkamla
للحلول
كة أكسرب
أبسم  :شر
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
تصميمتسانظمة كمبيوتر ,حتديث برامج
من اجل :

مبعزل عن العالمة


خصوصية الواثئق من اوساط مادية اىل
مسامهةالبياانت أو
املتكاملة,حتويل
كمبيوتر

الكرتونيةنا   :دم ة اكس رتال ب،ر اليونا
العن
كة أكسربتس للحلول
شر
أبسم ا :

املتكاملة
خصوصيةربتس بطن اهلوا رام هللا
مسامهةعمارة اكس
التبليغ :
عنوان

Mosahama Khososiya
ƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨͿ͕ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ĨƌŽŵƉŚǇƐŝĐĂůƚŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů,ĂǁĂZĂŵĂůůĂŚ

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla
Mosahama Khososiya

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů
العننا  :دم ة اكس رتال ب،ر اليونا
Ϳ ; 93
,ĂǁĂZĂŵĂůůĂŚ

ا

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů
عنوان التبليغ  :عمارة اكسربتس بطن اهلوا رام هللا
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
,ĂǁĂZĂŵĂůůĂŚ


ĚĚƌĞƐƐ͗ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů,ĂǁĂZĂŵĂůůĂŚ


ان تسجيل هيهمبعزل عن
حق
العالمة
اصحاهبا العام
اليعطياالستخدام
العالمةذات
واألرقام
والرسومات الوصفية
العالمة ابستخدام الكلمات والعبارات
احلمايةعن املطلق
مبعزل






واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية







Date: 13/07/2017





حتديث برامج
كمبيوتر ,
من اجل  :تصميم
 30997
انظمةية رقم  :
العالمة التجار

17
:
الصنف
كمبيوتر,حتويل يف
البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل
التاريخ  7102/12/03 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
Trade
Mark No.: 31882

ƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨͿ͕ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
In Class: 42
ĨƌŽŵƉŚǇƐŝĐĂůƚŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂ
Date: 13/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ

من اجل  :تصميم انظمة كمبيوتر ,حتديث برامج
ƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨͿ͕ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
name
of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla
للحلول
أكسرب
البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل
تسحتويل
كمبيوتر,
ĨƌŽŵƉŚǇƐŝĐĂůƚŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂ


املتكاملةمسامهة الكرتونية 
خصوصية




Trade Mark No.: 31882
In Class: 42

التاريخ  7102/12/03 :





Ϳ ; 93

العالمة التجارية رقم  30997 :
يف الصنف  17 :

الكرتونية 
أبسم  :شركة



; 93512
Ϳ







أبسم  :شركة أكسربتس للحلول



In the
Mosahama Khososiya

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů,ĂǁĂ
Trade Mark
No.: 31882
ب،ور اليونا
رقم ة :اكس رتال
العننا  :دم
Mosahama
Khososiya
 30997
خصوصية
العالمة التجارية املتكاملةمسامهة
يف ا
In Class: 42
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů,ĂǁĂ
الصنف   17 :العننا  :دم ة اكس رتال ب،ور اليونا
ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů
اكسربتس بطن اهلوا رام هللا
عمارة
التاريخ :التبليغ
عنوان
Date: 13/07/2017
7102
/12:/03
عنوان التبليغ  :عمارة اكسربتس بطن اهلوا رام هللا ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů
 ,ĂǁĂ

 ,ĂǁĂ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
تصميم انظمة كمبيوتر ,حتديث برامج
من اجل :



الكرتونية 
أبسم  :شركة أكسربتس للحلول

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla
342Mosahama Khososiya

2017/11/7
العدد العرشون
خصوصية
املتكاملةمسامهة

العننا  :دم ة اكس رتال ب،ور اليونا





ĚĚƌĞƐƐ͗ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů,ĂǁĂ



ا

 30993
التبليغر:ية رقم
العالمة التجا
بطن اهلوا رام هللا
عمارة :اكسربتس
عنوان
يف الصنف  3 :
التاريخ :
 7102اليعطي اصحاهبا حق
 /12العالمة
/06هيه
تسجيل
ان

واكسسوارات ونثرايت
من
الكلمات  والعبارات
عطور ابستخدام
اجل :املطلق
احلماية
30993
رقم
التجا
عبد
الوصفية  :فضل
حازمرية دمحم
العالمة:
أبسم
ذات االستخدام العام
واألرقام
والرسومات
العالمة 
قفيشة 3
الصنف :
يف
الفتاح عن
مبعزل

Trade
Mark No.: 31883
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŵĂƌĞƚǆƉĞƌƚƐĂƚĞŶů
In
Class: 3
 ,ĂǁĂ



العن و:نا12/:06
التاريخ
 7102يادا التف و
الخل /و ع و

عطورة واكسسوارات ونثرايت 
اجل  :المن
من /ديا

حازم  :دمحم
أبسم
اخلليلفضلشارععبدوادي التفاح /دوار
عنوان :التبليغ
الفتاح قفيشة
املنارة

 العن ونا  :الخل و ع و يادا التف و
المنية ةرقم  30993 :
العالمةياالتجار
/د
الصنف :
يف
التبليغ : 3اخلليل شارع وادي التفاح /دوار
عنوان


املنارة
 7102/12/06
التاريخ :




عطور واكسسوارات ونثرايت 
من اجل :

عبد 30993
فضل رقم  :
العالمة التجارية
أبسم  :حازم دمحم
يف الصنف  3 :
الفتاح قفيشة



Date:
 16/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂŶĚƉĞƌĨƵŵĞƐ
Trade
Mark of:
No.:
31883moh fadel qafeesha
In the name
hazem

In Class: 3

Date:
16/07/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
513
 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂŶĚƉĞƌĨƵŵĞƐ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: hazem:ĂůŬŚĂůŝů
moh fadel qafeesha

Ϳ ; 0

 Date: 16/07/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂŶĚƉĞƌĨƵŵĞƐ
Trade
No.: moh
31883 fadel qafeesha
Inthe name
of:Mark
hazem
Ϳ;7


Date: 16/07/2017

التاريخ  7102/12/06 :

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂŶĚƉĞƌĨƵŵĞƐ

املنارة


Ϳ;7

514

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů















 

العالمة التجارية رقم   :
 30991
يف الصنف  07 :

Ϳ;7

التاريخ  7102/12/06 :

من اجل  :أانبيب داخلية لإلطارات اهلوائية؛ إطارات
30991
رقم  :
سيارات؛التجارية
العالمة
تلبيس اإلطارات؛ مسامري
إلعادة
مداسات
لإلطارات؛ 07 :
يف الصنف
إطارات هوائية؛ مركبات للنقل الربي أو


اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك احلديدية؛ سيارات؛

Ϳ;7



Trade Mark No.: 31884
In Class: 12

Date: 16/07/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ
͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖dƌĞĂĚƐĨŽƌƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ
Trade
Mark No.: 31884
^ƚƵĚƐĨŽƌƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖ƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌ
In
Class: 12
ůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͖ĂƌƐ͖ůĞĐƚƌŝĐ
͘ǀĞŚŝĐůĞƐ͖dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ƚƌŽůůĞǇƐ

مركبات كهرابئية؛ إطارات لعجالت املركبات؛ عرابت

ترويل 


In the name
of:
Shandong
Trade
Mark
No.: 31884Fengyuan Tire Manufacturing
أبسم  :شاندونج
اتير 30991
فنجيوانرقم  :
العالمة التجارية

Co., Ltd.In Class: 12
دي .
الصنفيت07 :
مانيفاكتشور كويف ،.ال
Trade Mark No.: 31884
العالمة التجارية رقم  30991 :
ĚĚƌĞƐƐ͗zŝĐŚĞŶŐĐŽŶŽŵŝĐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞŽĨ
العنوووووووووونا  :يتشوووووووووونك اك ننم ووووووووووك






In the name of: hazem moh fadel qafeesha

قفيشة شارع وادي التفاح /دوار
عنوان التبليغ :الفتاحاخلليل
العن ونا  :الخل و ع و يادا التف و
املنارة
/ديا المن ة

عنوان التبليغ  :اخلليل شارع وادي التفاح /دوار





ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
 Mark No.: 31883
Trade
In Class: 3
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů

In Class: 3

عطور يادا
اجل  :ع و
العن ونا   :منالخل و
التف وونثرايت 
واكسسوارات
/ديا المن ة
أبسم  :حازم دمحم فضل عبد





ترويل 
إطارات
من
اهلوائية؛ إطارات
لإلطارات اهلوائية؛
داخلية لإلطارات
أانبيب داخلية
اجل  ::أانبيب
اجل
من
͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖dƌĞĂĚƐĨŽƌƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ
͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖dƌĞĂĚƐĨŽƌƌĞƚƌĞĂĚŝŶŐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ
In
the
name
of:
Shandong
Fengyuan
Tire
Manufacturing
مسامري
اإلطارات؛
تلبيس
إلعادة
مداسات
سيارات؛
اتير
فنجيوان
شاندونج
:
أبسم
^ƚƵĚƐĨŽƌƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖ƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌ
سيارات؛ مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات؛ مسامري
^ƚƵĚƐĨŽƌƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖ƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌ
Co.,
Ltd.
ůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͖ĂƌƐ͖ůĞĐƚƌŝĐ
دي .مركبات للنقل الربي أو
هوائية؛
العددلإلطارات؛
إطاراتال يت
مانيفاكتشور كو،.
2017/11/7
العرشون
ůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͖ĂƌƐ͖ůĞĐƚƌŝĐ
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͘ǀĞŚŝĐůĞƐ͖dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ƚƌŽůůĞǇƐ
هوائية؛ مركبات للنقل الربي أو
إطارات
لإلطارات؛
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ
͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ

اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك احلديدية؛ سيارات؛
͘ǀĞŚŝĐůĞƐ͖dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͖ƚƌŽůůĞǇƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗zŝĐŚĞŶŐĐŽŶŽŵŝĐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞŽĨ
العنوووووووووونا  :يتشوووووووووونك اك ننم ووووووووووك

سيارات؛
احلديدية؛
إطارات السكك
ابئية؛أو بواسطة
املائي
اجلوي
كبات؛ عرابت
لعجالت املر
كباتأوكهر
مر
د ف لن منوووووو يي ايف ياييجوووووونانكا

ĂŽǌŚƵĂŶŐ͕^ŚĂŶĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞ͕ŚŝŶĂ

كبات كهرابئية؛ إطارات لعجالت املركبات؛ عرابت
مر
ترويل
ع ندينك يريف ىالا الص ر
In the name of: Shandong Fengyuan Tire Manufacturing
ترويل  :شاندونج فنجيوان اتير
أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.
Co.,
Ltd.
شاندونج ال يت
مانيفاكتشور كو،.
In
the name of: Shandong Fengyuan Tire Manufacturing
دي.اتير
فنجيوان
أبسم :

ĚĚƌĞƐƐ͗zŝĐŚĞŶŐĐŽŶŽŵŝĐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞŽĨ
Co., Ltd.
 العنوووووووووونا  :يتشوووووووووونك اك ننم ووووووووووك
مانيفاكتشور كو ،.ال يت دي.

ĂŽǌŚƵĂŶŐ͕^ŚĂŶĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞ͕ŚŝŶĂ
د ف لن منوووووو يي ايف ياييجوووووونانكا
ĚĚƌĞƐƐ͗zŝĐŚĞŶŐĐŽŶŽŵŝĐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞŽĨ
اك ننم ووووووووووك
العنوووووووووونا  :يتشوووووووووونك

 ع ندينك يريف ىالا الص ر
ĂŽǌŚƵĂŶŐ͕^ŚĂŶĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞ͕ŚŝŶĂ
097انكا
اييجوووووون
ايف ي
عنواند ف لن
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ص.
منووووووبيتييساحور
التبليغ :

ندينك يريف ىالا الص ر
 ع



عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.


Ϳ;3


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Ϳ;3






العالمة التجارية رقم  30999 :

Trade Mark No.: 31885





In Class: 30

يف الصنف  31 :

Trade Mark No.: 31885

العالمة التجارية رقم  30999 :

 7102/12
التاريخ :
31/06
الصنف :
يف
االصطناعي,مشروابت اساسها
النب
,
النب
:
اجل
من
التاريخ  7102/12/06 :




النب االصطناعي,مشروابت اساسها
قهوةالنب,
اجل :
من
مربدة 
القهوة,

Date:
16/07/2017
In Class:
30

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽĨĨĞĞ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ŽĨĨĞĞďĂƐĞĚ
Date: 16/07/2017
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕/ĐĞĚŽĨĨĞĞ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ŽĨĨĞĞďĂƐĞĚ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕/ĐĞĚŽĨĨĞĞ


مربدة حمالت بن In the name of: Chain Stores of Izhiman Coffee Company
القهوة: ,قهوةسلسلة
أبسم
Trade Mark No.: 31885
العالمة التجارية رقم  30999 :
ازحيمان عادية عامة
In Class: 30
يف الصنف  31 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ–tĞƐƚĂŶŬͬWĂůĞƐƚŝŶĞ
 الضووفو الهر ووو /العنونا  :ا
Date: 16/07/2017
التاريخ  7102/12/06 :
فلس ،ر
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ŽĨĨĞĞďĂƐĞĚ
من اجل  :النب ,النب االصطناعي,مشروابت اساسها
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية -
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕/ĐĞĚŽĨĨĞĞ
القهوة ,قهوة مربدة 
انبلس -ص.ب 269 :



 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة

1969211911










Ϳ;1





1969211911
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Ϳ


Trade Mark No.: 31887





 30992 : العالمة التجارية رقم

In Class: 38
Date: 16/07/2017

 39 : يف الصنف
 7102/12/06 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
 االتصاالت
: من اجل


In the name
of:
Sharekt
Alquds
Lltknlojea
Almotaqdma
 شركة القدس: أبسم
Trade Mark No.: 31887
 30992للتكنولوجيا
 : العالمة التجارية رقم
Walaleaf Aldwaea
Mosahama
Khososiya
In Class: 38
 39 : الصنف
يف
الضوئية
وااللياف
املتقدمة


Date: 16/07/2017

 7102/12/06 : التاريخ

مسامهة خصوصية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĂƌĞĂůĂƌƐĂůŽƌŐŵĂĂƌůƚĂďĞƋϭϮ
In the name of: Sharekt Alquds Lltknlojea Almotaqdma
Walaleaf Aldwaea Mosahama Khososiya

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĂƌĞĂůĂƌƐĂůŽƌŐŵĂĂƌůƚĂďĞƋϭϮ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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  االتصاالت: من اجل
القدس يوورج دم و
االكة سو ل
 ع و: العنونا
للتكنولوجيا
 شر: أبسم
الضوئية

 جوال7 ترمسعيا ط

خصوصية
 مسامهة:
عمارة
االرسال
 ع و: العنونا

1969211911






Trade Mark No.: 31888
In Class: 43



Date: 16/07/2017
Trade Mark No.: 31888

ĚƌŝŶŬͿ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ 

التزويد ابلطعام
 7102
/12،/06
: التاريخ، والشراب
 مطاعم، اخلدمة الياتية
مطاعم
املطاعم
 التزويد ابلطعام،  الكافتريايت،  املقاهي: من اجل
 تقدمي الوجبات اخلفيفة
 مطاعم،  مطاعم اخلدمة الياتية،  املطاعم، والشراب

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŝĞŶDŽŶũĞĚ^ŚĂƌΖĞ,ĂŶĂEĂƋĂƌĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŝĞŶDŽŶũĞĚ^ŚĂƌΖĞ,ĂŶĂEĂƋĂƌĂ





 30999 : العالمة التجارية رقم
 13 : يف الصنف


Walesthmar Mosahama Khososiya







 :7102
/12العالمة
/06 : التاريخ
 30999
التجارية رقم
 13
يف الصنف: من اجل
، الكافتريايت
، :املقاهي

In the name of: Sharekat New Dimension Llmoqawalat
Walesthmar
Mosahama
Khososiya
In the
name of: Sharekat
New Dimension Llmoqawalat

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚŝĞŶDŽŶũĞĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚŝĞŶDŽŶũĞĚ
 ^ŚĂƌΖĞ,ĂŶĂEĂƋĂƌĂ
^ŚĂƌΖĞ,ĂŶĂEĂƋĂƌĂ








; ;66ͿͿ









In Class:
43
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂĨĞƐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŝŶŬͿ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
Date: 16/07/2017
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ 
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞƐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚ

 ي،ال

عنوان التبليغ
1969211911
12  ي،ال

 جوال7  االرسال عمارة ترمسعيا ط: عنوان التبليغ
اال سو ل يوورج دم و





املتقدمة12

وااللياف

دامينشن
 نيو اخلفيفة
شركةالوجبات
 تقدمي: أبسم

دامينشن
واالستثمار نيو
 شركة: للمقاوالتأبسم
مسامهة

خصوصية للمقاوالت واالستثمار مسامهة
خصوصية

دووو ر من وود عووو

دووو ر من وود عووو

 ا: العنوونا

 ا: العنوونا
ن نق ة

ن نق ة

شارعشارعحناحنانقارة
 رام:عنوان
عنوان التبليغ
نقارة
منجدمنجد
عنيهللا عني
هللا رام
: التبليغ
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Trade Mark No.: 31889
In Class: 38
Date: 16/07/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ƌŽĂĚĐĂƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĂů ĐŽŶƚĞŶƚ ǀŝĂ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͕
ƐĂƚĞůůŝƚĞ͕ ǁŝƌĞůĞƐƐ͕ ďƌŽĂĚďĂŶĚ͕ ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͕ ĨŝďĞƌ
ŽƉƚŝĐƐ͕ ĐĂďůĞ͕ ƌĂĚŝŽ͕ ĂŶĚ Ă ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨǀŽŝĐĞ͕ĂƵĚŝŽ͕ƐŽƵŶĚ͕ǀŝĚĞŽ͕ŝŵĂŐĞƐ͕
ŐƌĂƉŚŝĐƐĂŶĚĚĂƚĂďǇŵĞĂŶƐŽĨƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ ǁŝƌĞůĞƐƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ ƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ĂŶĚ ĚĂƚĂ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƐƚƌĞĂŵŝŶŐŽĨĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞŶƚǀŝĂ
ŐůŽďĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ĂŶĚ ǁŝƌĞůĞƐƐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŵŽďŝůĞŵĞĚŝĂƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶ
ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ŵĞĚŝĂ ĐŽŶƚĞŶƚ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽŶůŝŶĞ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ďƵůůĞƚŝŶ ďŽĂƌĚƐ ĂŶĚ ĨŽƌƵŵƐ ĨŽƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐĂŵŽŶŐƵƐĞƌƐ͘



 88003: العالمة التجارية رقم




 80 : يف الصنف

 7080/00/85 : التاريخ

 التوزيع السمعي والبصري، وابألخص، خدمات البث: من اجل
 البث، جهاز السلكي، واألقمار الصناعية،بواسطة التلفاز

 وشبكة، راديو، كابل، ألياف بصرية، بث تدفقي،املكثف

 اإلرسال، وابألخص،احلاسب العاملية؛ خدمات التواصل
 التخطيطي والبياين بواسطة، الصوري، الصويت، السمعي،الصويت

، األنرتنت، شبكات األتصاالت الالسلكية،شبكات األتصاالت
 شبكات املعلومات؛ البث التدفقي،شبكات خدمات املعلومات
للصوت والبصري بواسطة شبكاات احلاسب العاملية وشبكات

التواصل 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, LLC ( Delaware
 أل، سكريبز نيت وورك: أبسم
limited liability company
أل سي ( ديالويري ليميتد
.)ليابيليت كومبين

ĚĚƌĞƐƐ͗ϵϳϮϭ^ŚĞƌƌŝůůŽƵůĞǀĂƌĚ͕<ŶŽǆǀŝůůĞ͕dĞŶŶĞƐƐĞĞ  و و ر،  شو وومبول ف ل1279 : العن و و ا
ϯϳϵϯϮ͕h͘^͘
72177 كن سو و و و و و م منم و و و و و و
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ال الي ت المتح ة األدبوكمة

 اتقان-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ
 رام هللا برج رام هللا- للخدمات االستشارية
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Trade Mark No.: 31890





 88030: العالمة التجارية رقم

In Class: 41

 38 : يف الصنف

Date: 16/07/2017

 7080/00/85 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ اخلدمات التعليمية والرتفيهية يف طبيعة الربامج

:

من اجل

ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŽŶͲŐŽŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ƐƵďũĞĐƚƐ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ŚƵŵĂŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƚ͖ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĂŶĚĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶ
ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ƐƵďũĞĐƚƐ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ŚƵŵĂŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ǀŝĂ
ǀĂƌŝŽƵƐ ƉůĂƚĨŽƌŵƐ ĂĐƌŽƐƐ ŵƵůƚŝƉůĞ ĨŽƌŵƐ ŽĨ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ŵĞĚŝĂ͖
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ĂŶĚ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ĂŶĚͬŽƌ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ĐĂďůĞ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽŶůŝŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚǀŝĂĂŐůŽďĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ǀŝĚĞŽƐ͕ Ɛƚŝůů
ŝŵĂŐĞƐ͕ ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŐĂŵĞƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ŵŽďŝůĞ ƉůĂƚĨŽƌŵƐ͕ ĂŶĚ ůŽĐĂů ĂƌĞĂ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ƵƐĞ ŽĨ ŶŽŶͲ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŐĂŵĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶͲůŝŶĞ
ŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ďŽŽŬƐ͕ ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ĂŶĚ ŵĂŶƵĂůƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŚŽƐƚŝŶŐ ŽĨ ŐĂŵĞƐ͕ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ͕
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ ĂǁĂƌĚƐ ĂŶĚ ƐŚŽǁƐ ĨŽƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ Žƌ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ĐŽƵƌƐĞƐ
ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŚŽŵĞ ĚĞĐŽƌĂƚŝŶŐ͕ ŐĂƌĚĞŶŝŶŐ͕
ƌĞŵŽĚĞůŝŶŐ͕ĐƌĂĨƚƐ͕ĂŶĚĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͘

التلفزيونية اليت تعرض مواضيع إنسانية عامة؛ اخلدمات التعليمية

In the name of: (Scripps Networks,
LLC ( Delaware limited liability
company
ĚĚƌĞƐƐ͗ϵϳϮϭ^ŚĞƌƌŝůůŽƵůĞǀĂƌĚ͕
<ŶŽǆǀŝůůĞ͕dĞŶŶĞƐƐĞĞϯϳϵϯϮ͕h͘^͘

 أل أل سي ( ديالويري ليميتد ليابيليت، سكريبز نيت وورك: أبسم

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


والرتفيهية يف طبيعة برامج الوسائط املتعددة اليت تعرض مواضيع
إنسانية موزعة عرب منصات متعددة من خالل شبكات متعددة
 مبا يف ذلك،من وسائل اإلرسال؛ اخلدمات الرتفيهية والتعليمية

أو توزيع برامج التلفاز والتلفاز الكبلي؛ توفري املعلومات/إنتاج و
األلكرتونية يف جمال الرتفيه التلفازي عرب شبكة اتصاالت عاملية؛
، وابألخص توفري فيديوهات غري قابلة لتنزيل،اخلدمات الرتفيهية
 الربامج التلفازية وبرامج الوسائط املتعددة؛،الصور الثابتة

 منصات،خدمات األلعاب األلكرتونية املزودة عرب االنرتنت
 شبكات احلاسوب ذات النطاق احمللي؛،اهلواتف احملمولة
 وابألخص توفري إستعمال مؤقت لأللعاب،اخلدمات الرتفيهية
التفاعلية غري قابلة للتنزيل؛ توفري املنشورات األلكرتونية غري

 واألدلة اليت تتضمن، اجملالت، وابألخص الكتب،قابلة للتنزيل

،معلومات يف جمال الرتفيه؛ تنظيم ووإستضافة األلعاب
 اجلوائز والعروض لغاايت ترفيهية وتعليمية؛، املعارض،املنافسات

 إعادة،إجراء دورات ذات عالقة بتصميم حدائق املنزل
 . ووالوسائل الرتفيهية، الصناعات اليدوية،التصميم

.)كومبين

منم ووو

ووو ر لن سووو م،  شووومبول ف ل1279 : العنووو ا

 ال الي ت المتح ة األدبوكمة72177

 اتقان للخدمات-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ

8 ط-  رام هللا برج رام هللا التجاري- االستشارية


أل

(

سي

ليميتد

ديالويري

ليابيليت كومبين).
:

العنووونا

2521

كننسوووووووووووف ل

ال
الن

عنوان

ينلنفوووو

عووو ري

ا ت ن سووووووووووو

التبليغ

للخدمات

:

االستشارية

العدد العرشون 2017/11/7
التجاري  -ط3


-

دا

05202ا

ت المتحدة األمريك و

احملامي

ĚĚƌĞƐƐ͗ϵϳϮϭ^ŚĞƌƌŝůůŽƵůĞǀĂƌĚ͕<ŶŽǆǀŝůůĞ͕dĞŶŶĞƐƐĞĞ
͘^͘ϯϳϵϯϮ͕h

مهند
رام

عساف

برج

هللا

-

اتقان

رام

Ϳ ; 5

بيمبو








العالمة التجارية رقم 30950 :


يف الصنف 31 :
التاريخ 7102 /12 /06 :





In Class: 30
Date: 16/07/2017



يف الصنف  13 :
اي ري وووووووون م كسوووووووو كن دا.فوووووووو
الشاي،
القهوة،
التابيكو
األرز؛
من

املصنوعة

الكاكاو
والساذو؛

ا

احلبوب؛

ĚĚƌĞƐƐ͗WƌŽůŽŶŐĂĐŝŽŶWĂƐĞŽĚĞůĂZĞĨŽƌŵĂ͕EŽ͘ϭϬϬϬ
͕ŽůŽŶŝĂWĞŶĂůĂŶĐĂ͕^ĂŶƚĂ&ĞĞůĞŐĂĐŝŽŶůǀĂƌŽ
Trade
Mark No.: 31891
KďƌĞŐŽŶDĞǆŝĐŽ͘&͕͘DĞǆŝĐŽ

Trade Mark No.: 31891

بحنك ا س نت ف ا ديل س ن الفو يا

اجل
من
األصطناعية؛







In the name of: . Grupo Bimbo S.A.B. de C.V

 العنوونا  :يريلنج سووور ب سووو ن دا ال
ينلنن وووو ي نوووو
1333
التجاووورايةنوووون
العالمةيفن مو
13893
رقم: .
:



520



واملستحضرات

347

هللا



أبسم  :جروب
اس.أيه.يب.دي سي .يف.

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

اخلبز

والقهوة
الدقيق

والفطائر

واحللوايت؛ احللوايت املثلجة الصاحلة لألكل؛ السكر،
ومسحوق
اخلمرية،
األسود؛
والعسل
النحل
عسل

In Class: 30

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͖ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ
͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞ ŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ͘ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

 7330/30/.31
التاريخ :
المكس ك
القهوة -اتقان
عساف
الشاي ،مهند
القهوة ،احملامي
التبليغ :
األصطناعية؛ األرز؛
الكاكاو و
عنواناجل :
من
املصنوعةهللامن احلبوب؛
للخدماتوالساغو؛
التابيكو
املستحض-راتبرج رام
الدقيق -ورام هللا
االستشارية
7331ايت املثلجة الصاحلة لألكل؛
ايت؛ احللو
و
احلل
و
الفطائر
اخلبز و
التجاري  -ط/ 3ص.ب
السكر ،عسل النحل والعسل األسود؛ اخلمرية ،ومسحوق
اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛
الثلج .

أبسم  :جروب بيمبو اس.أيه.يب.دي سي .يف.
اخلردل؛
اخلبيز؛ امللح؛

البهارات؛ الثلج.

والصلصات

اخلل

Date: 16/07/2017

( التوا بل)؛

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂů

ĐŽĨĨĞĞ͖ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

ŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚ
͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ
ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ

͘ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ


In the name of: . Grupo Bimbo S.A.B.

de C.V

ĚĚƌĞƐƐ͗WƌŽůŽŶŐĂĐŝŽŶWĂƐĞŽĚĞůĂ
العن ونا  :برولنجيسووب سيوووين ر ف رمانرنووي وون0111.
;
01
Ϳ
سو ووين الاو وويرو ͕ZĞĨŽƌŵĂ͕EŽ͘ϭϬϬϬŽůŽŶŝĂWĞŶĂůĂŶĐĂ
كنلن يو ووي بينو ووي سن او ووي وو ووي اي ا و و
^ĂŶƚĂ&ĞĞůĞŐĂĐŝŽŶůǀĂƌŽ͕KďƌĞŐŽŶ
اوبرم ن نيكسيكن ر.ا المكسيك.
DĞǆŝĐŽ͘&͕͘DĞǆŝĐŽ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان للخدمات

جروب
:
أبسم
اس.أيه.يب.دي سي .يف.
العنوونا

In the name of: . Grupo Bimbo S.A.B. de C.V

بيمبو

ĚĚƌĞƐƐ͗WƌŽůŽŶŐĂĐŝŽŶWĂƐĞŽĚĞůĂZĞĨŽƌŵĂ͕EŽ͘ϭϬϬϬ
͕ŽůŽŶŝĂWĞŶĂůĂŶĐĂ͕^ĂŶƚĂ&ĞĞůĞŐĂĐŝŽŶůǀĂƌŽ
KďƌĞŐŽŶDĞǆŝĐŽ͘&͕͘DĞǆŝĐŽ

 :يريلنج سووور ب سووو ن دا ال

يفن موووو ا نوووون 1333.ينلنن وووو
س نت

بح نك ا

ف

ا ديل

س ن

ي نوووو

يا

الفو

االستشارية  -رام هللا  -برج رام هللا التجاري  -ط/ 1ص.ب
7112

اي ري

وووووووون

المكس ك.

عنوان

التبليغ

م كسوووووووو كن دا .فوووووووو

:

احملامي

مهند

ا

عساف

للخدمات االستشارية  -رام هللا
التجاري  -ط/ 3ص.ب 7331


-

ج
بر

-

:

اتقان

رام

هللا







Ϳ ; 01
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ








 

 Trade Mark No.: 31892

العالمة التجارية رقم  30957 :
يف الصنف  36 :




العالمة التجارية رقم 30957 :
يف الصنف  36 :





التاريخ  7102/12/06 :
من اجل  :خدمات التأمني ،الشؤون التمويلية ،الشؤون

التاريخ  7102 /12 /06 :
من اجل  :خدمات التأمني ،الشؤون التمويلية ،الشؤون
املالية والشؤون العقارية



كوه
كة كمال ومشار
أبسم  :شر
حمامون ومستشارون قانونيون

املالية والشؤون العقارية 
مدنية

العننا

 :ال

ة
ر

-

 -فلس ،ر

أبسم  :شركة كمال ومشاركوه -
حمامون ومستشارون قانونيون -

Date: 16/07/2017

Date: 16/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͕ŵŽŶĞƚĂƌǇ
͘ĂĨĨĂŝƌƐ͕ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͕ŵŽŶĞƚĂƌǇ
͘ĂĨĨĂŝƌƐ͕ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah

عنوان التبليغ  :رام هللا ص .ب0950 .

مدنية

العننا  :ال رة  -فلس ،ر

In Class: 36
Trade Mark No.: 31892
In Class: 36

عنوان التبليغ  :رام هللا ص .ب0950 .



ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


348

2017/11/7 العدد العرشون
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; 00 Ϳ







Trade Mark No.: 31893

 30953 : العالمة التجارية رقم

In Class: 36
Trade Mark No.: 31893
Date: 16/07/2017

 36 : يف الصنف
30953 : رقم7102
العالمة التجارية
/12/06 : التاريخ









In Class: 36
Date:/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͕ŵŽŶĞƚĂƌǇ
16/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͕ŵŽŶĞƚĂƌǇ

ĂĨĨĂŝƌƐ͕ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͘
ĂĨĨĂŝƌƐ͕ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͘

 36 : يف الصنف

7102 /12
/06 : التاريخ
 الشؤون،الشؤون التمويلية
،التأمني
 خدمات: من اجل

 الشؤون، الشؤون التمويلية،خدمات التأمني

:

من اجل

 املالية والشؤون العقارية
In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
Mostasharoon
Qanoneyoon
- Madaneyah
In the name
of: Kamal
Wa Musharekoh
- Mohamoon Wa- قانونيون
كة حمامون
- ومستشارون
كمال ومشاركوه
 شر: أبسم
مدنية
Mostasharoon
Qanoneyoon
Madaneyah
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
 ر،فلس
 ال رة: العننا
-- قانونيون
حمامون ومستشارون
 املالية والشؤون العقارية
-  شركة كمال ومشاركوه: أبسم

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

0950 . ب. رام هللا ص: عنوان التبليغ






ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the name of: . Grupo Bimbo S.A.B. de C.V



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





بيمبو

ĚĚƌĞƐƐ͗WƌŽůŽŶŐĂĐŝŽŶWĂƐĞŽĚĞůĂZĞĨŽƌŵĂ͕EŽ͘ϭϬϬϬ
ŽůŽŶŝĂWĞŶĂůĂŶĐĂ͕^ĂŶƚĂ&ĞĞůĞŐĂĐŝŽŶůǀĂƌŽ͕
KďƌĞŐŽŶDĞǆŝĐŽ͘&͕͘DĞǆŝĐŽ



ي نوووو

يا
ا

اتقان
هللا








جروب

:

-

رام

أبسم

0950 . ب. رام هللا ص: عنوان التبليغ


. يف.دي سي.يب.أيه.اس

 يريلنج سووور ب سووو ن دا ال:

; 07 Ϳ

:

مدنية

 ر، فلس-  ال رة: العننا



 ينلنن وووو1333.يفن موووو ا نوووون

الفو

س ن

ا ديل

ف

س نت

 فوووووووو.م كسوووووووو كن دا

عساف

ج
بر

-

523

العنوونا

مهند

احملامي

بح نك ا

وووووووون

:

اي ري

.المكس ك

التبليغ

عنوان

 رام هللا- للخدمات االستشارية
7331 ب.ص/ 3 ط- التجاري










; 01 Ϳ

; 07 Ϳ









Trade Mark No.: 31892
In Class: 36
Date: 16/07/2017

Trade Mark No.: 31894
In Class: 45

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͕ŵŽŶĞƚĂƌǇ
ĂĨĨĂŝƌƐ͕ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͘



 7102 /12 /06 : التاريخ
 الشؤون، الشؤون التمويلية، خدمات التأمني: من اجل

Date: 16/07/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘

 30951 : العالمة التجارية رقم
 19 : يف الصنف


In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



30957 : العالمة التجارية رقم
 36 : يف الصنف

-

املالية والشؤون العقارية

كوه
كة كمال ومشار
 شر: أبسم
حمامون ومستشارون قانونيون

 ر، فلس-

ة
ر

 ال:

مدنية

العننا

 7102/12/06 : التاريخ

0950 . ب. رام هللا ص: عنوان التبليغ

 خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية: من اجل
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية

 .يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد
In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa -  شركة كمال ومشاركوه: أبسم
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
- حمامون ومستشارون قانونيون
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





مدنية

 ر، فلس-  ال رة: العننا

0950 . ب. رام هللا ص: عنوان التبليغ



In Class: 45

Date: 16/07/2017

 19
: يف الصنف

2017/11/7
العدد العرشون

349

 7102/12 /06 : التاريخ



524
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ


ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
; 00 Ϳ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘

خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية

:

من اجل

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية
 .يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد
In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa -  شركة كمال ومشاركوه: أبسم

Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
- حمامون ومستشارون قانونيون




Trade Mark No.: 31895
In Class:Trade
45 Mark No.: 31893
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
In Class: 36
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Date:
16/07/2017
Date: 16/07/2017:
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͕ŵŽŶĞƚĂƌǇ



مدنية
 30959 : العالمة التجارية رقم
 30953ر
: رقم
التجارية
،فلس
- العالمةة
 ر19
 ال: : الصنفنا
يف العن
 36 : يف الصنف
0950
.ب/12
.7102
ص
عنوان
/رام12:/التبليغ
06 : التاريخ
 7102
/06هللا
: التاريخ
 الشؤون، الشؤون التمويلية،من اجل خدمات التأمني

وخدمات أمنية حلماية
قانونية
خدمات
 العقارية
والشؤون
 املالية: من اجل






ĂĨĨĂŝƌƐ͕ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
-  شركة كمال ومشاركوه: أبسم
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů

Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
شخصية واجتماعية
املمتلكات
- وخدماتقانونيون
واألفراد ومستشارون
حمامون
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ

مدنية


ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘
 ر،فلس
.األفراد
يقدمها آخرون تلبية
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
- حلاجاترة
 ال: العننا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
0950 . ب. رام هللا ص: عنوان التبليغ
In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa - كمال ومشاركوه
 شر: أبسم
 كة

Mostasharoon
Qanoneyoon - Madaneyah
- حمامون ومستشارون قانونيون
:







; 01 Ϳ



In Class: 45
Date: 16/07/2017

; 07 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘




حلماية

أمنية

واجتماعية

وخدمات

مدنية

 19 : يف الصنف
7102 /12 /06 : التاريخ

قانونية

خدمات

:

اجل

 ر، فلس-  ال رة: العننا

من

شخصية
وخدمات
واألفراد
املمتلكات
 .يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد
In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
- كوه
كة كمال ومشار
 شر: أبسم
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
- حمامون ومستشارون قانونيون

0950 . ب. رام هللا ص: عنوان التبليغ

مدنية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





 ر، فلس- ة
ر

:










 ال:

;
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01 Ϳ







; 01 Ϳ






العالمة



Trade Mark No.: 31896
In Class: 45

Trade Mark No.: 31896
In Class: 45



Date: 16/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘

Date: 16/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘

حلماية

أمنية

واجتماعية

Date:
16/07/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů

ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ

 ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘

 30956 : العالمة التجارية رقم
 19 : يف الصنف



 7102 /12 /06 : التاريخ
 خدمات قانونية: من اجل

وخدمات

واألفراد

املمتلكات

.يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 7102/12/06 : التاريخ
 خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية: من اجل
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية

 .يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد



Trade Mark No.: 31896
In Class: 45
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ





30956 : التجارية رقم
 19 : يف الصنف

وخدمات

شخصية

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah



العننا

0950 . ب. رام هللا ص: عنوان التبليغ


-  شركة كمال ومشاركوه: أبسم

- حمامون ومستشارون قانونيون
 30956 : العالمة التجارية رقم
مدنية
 ر، فلس-  رة19
 ال: : الصنف
يف العننا

12:/06
0950 . ب.7102
 هللا ص/رام
التبليغ: التاريخ
عنوان
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية
مبعزلاجل
من

العالمة: عن
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية

 .يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد
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مبعزل عن العالمة





Ϳ ; 06













العالمة التجارية رقم  30959 :
يف الصنف  19 :
العالمة التجارية رقم 30959 :

يف الصنف 19 :
التاريخ 7102 /12 /06 :

من اجل
املمتلكات

خدمات
واألفراد

:



Date: 16/07/2017



حلماية
وخدمات أمنية
قانونية
واجتماعية
شخصية
وخدمات

يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد.
كوه -
كة كمال ومشار
أبسم  :شر

التاريخ  7102/12/06 :

حمامون
مدنية

ومستشارون

-

قانونيون

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ


In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah

Date: 16/07/2017

من اجل  :خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية
العننا

 :ال

ة
ر

Trade Mark No.: 31898
In Class: 45
Trade Mark No.: 31898
In Class: 45

 -فلس ،ر

عنوان التبليغ  :رام هللا ص .ب0950 .

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

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů

ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ




يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد .
In the name of: Kamal Wa Musharekoh
Mohamoon
Wa
Ϳ ; 02
أبسم  :شركة كمال ومشاركوه -
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
حمامون ومستشارون قانونيون -
مبعزل عن العالمة






مدنية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العننا  :ال رة  -فلس ،ر

عنوان التبليغ  :رام هللا ص .ب0950 .

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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Ϳ ; 02

العالمة التجارية رقم  30955 :
يف الصنف  19 :




العالمة التجارية رقم 30955 :

يف الصنف 19 :
التاريخ 7102 /12 /06 :
خدمات
واألفراد

:



Date: 16/07/2017



حلماية
أمنية
وخدمات
قانونية
واجتماعية
شخصية
وخدمات

يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد.
كوه -
كة كمال ومشار
أبسم  :شر
حمامون
مدنية

ومستشارون
 :ال

ة
ر

قانونيون

Date: 16/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ


In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah

من اجل  :خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية
-

Trade Mark No.: 31899
In Class: 45

Trade Mark No.: 31899
In Class: 45



التاريخ  7102/12/06 :
ا
العنن









اجل
من
املمتلكات



 -فلس ،ر

عنوان التبليغ  :رام هللا ص .ب0950 .


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد .
Ϳ ; 09
أبسم  :شركة كمال ومشاركوه In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa -
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
حمامون ومستشارون قانونيون -




مدنية




العالمة التجارية رقم 30511 :

العننا  :ال رة  -فلس ،ر





عنوان التبليغ  :رام هللا ص .ب0950 .



ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade Mark No.: 31900
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Trade Mark No.: 31900

 99377: العالمة التجارية رقم

In Class: 5

 4 : يف الصنف

Date: 17/07/2017

 7790/70/90 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŝĞƚĞƚŝĐ ĨŽŽĚ͕ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ĂŶĚ  املشروابت واملواد املع ّدة لالستخدامات، أغذية احلامية: من اجل
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ĂŶĚ ĐůŝŶŝĐĂů ƵƐĞ͖ الطبية والسريرية؛ االطعامه ومواد خاصة ابالطعامه لالطفال؛
Trade
Mark No.: 31900
 99377: العالمة التجارية رقم
ĨŽŽĚ ĂŶĚ ĨŽŽĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ďĂďŝĞƐ͖ ŝŶĨĂŶƚ
[
واألطفال
ضع
للر
]
لبين
دقيق
حليب األطفال حديثي الوالدة؛
ُّ
In
Class: 5
 4 : يف الصنف
ĨŽƌŵƵůĂ͖ůĂĐƚĞĂůĨůŽƵƌĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉŽǁĚĞƌĞĚŵŝůŬĨŽƌ
الطيب
لالستخدام
الطعام
ومواد
الطعام
لألطفال؛
؛ حليب جمفف
ďĂďŝĞƐ͖ 17/07/2017
ĨŽŽĚ ĂŶĚ ĨŽŽĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ
Date:
 7790/70/90 : التاريخ

لألطفال
ĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚŝŶǀĂůŝĚƐ͖ĨŽŽĚĂŶĚĨŽŽĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ والعجزة؛ الطعام ومواد الطعام لألمهات املرضعات
/Ŷ
ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŝĞƚĞƚŝĐ ĨŽŽĚ͕ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ĂŶĚ  املشروابت واملواد املع ّدة لالستخدامات، أغذية احلامية: من اجل
ĨŽƌ ŶƵƌƐŝŶŐ ŵŽƚŚĞƌƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů لالستخدام الطيب ؛ املكامالت الغذائية ألغراض طبية للنساء
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ
ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů
ĂŶĚ ĐůŝŶŝĐĂů ƵƐĞ͖ خاصة ابالطعامه لالطفال؛
Trade Mark
No.: 31899
 30955
 : االطعامهية رقم
الطبية والسريرية؛العالمة التجار
ومواد
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐIn
ĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĨŽƌ ƉƌĞŐŶĂŶƚ
Class:
45
 19املرضعة؛
: واالمهات الصنف
يف
ĨŽŽĚ ĂŶĚ ĨŽŽĚ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
ĨŽƌ ďĂďŝĞƐ͖ ŝŶĨĂŶƚ مكامالت التغذية؛ مكامالت احلامية
احلوامل
[ للرضع واألطفال
حليب األطفال حديثي الوالدة؛
ُّ ] دقيق لبين
ǁŽŵĞŶ ĂŶĚ
Date:ŶƵƌƐŝŶŐ
16/07/2017ŵŽƚŚĞƌƐ͖ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů
7102/12/06 : التاريخ
ĨŽƌŵƵůĂ͖ůĂĐƚĞĂůĨůŽƵƌĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉŽǁĚĞƌĞĚŵŝůŬĨŽƌ
لالستخدامات الطبية؛ مكامالت التغذية واحلامية الغذائية
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖
ومواد الطعام
 الطعام:لألطفال؛
>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
وخدمات أمنية حلماية
خدمات قانونية
؛ حليب جمفف من اجل
ďĂďŝĞƐ͖ ĨŽŽĚ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂŶĚ ĨŽŽĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ لالستخدام الطيب
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
املستحضرات
،الفيتامييات
ات
ر
مستحض
لالستخدامات الطبية؛
ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů ĂŶĚ
ĚŝĞƚĂƌǇ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ
ĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂů
واجتماعية
الطعامشخصية
وموادوخدمات
الطعامواألفراد
املمتلكات
املرضعات
لألمهات
لألطفال والعجزة؛
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
ĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚŝŶǀĂůŝĚƐ͖ĨŽŽĚĂŶĚĨŽŽĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘

 .حلاجات األفراد
آخرون تلبية
اليت أساسها يقدمها
ƵƐĞ͖ ǀŝƚĂŵŝŶ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ŵŝŶĞƌĂůͲďĂƐĞĚ الغذائية؛ الفيتامييات؛
األلياف
املعادن؛
ĨŽƌ ŶƵƌƐŝŶŐ ŵŽƚŚĞƌƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů لالستخدام الطيب ؛ املكامالت الغذائية ألغراض طبية للنساء
the nameĨŝďĞƌ͖
of: Kamal
Wa Musharekoh
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖In ĚŝĞƚĂƌǇ
ǀŝƚĂŵŝŶƐ͖
ǀŝƚĂŵŝŶ - Mohamoon Wa -  شركة كمال ومشاركوه: أبسم
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐMostasharoon
ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĨŽƌ- Madaneyah
ƉƌĞŐŶĂŶƚ مستحضرات ومواد حتوي فيتامييات؛ مكامالت التغذية واحلامية
Qanoneyoon
مكامالت
املرضعة؛
احلوامل واالمهات
- قانونيون
ومستشارون
حمامون
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖ ĚŝĞƚĂƌǇ ĂŶĚ التغذية؛ مكامالت احلامية
ǁŽŵĞŶ ĂŶĚ ŶƵƌƐŝŶŐ ŵŽƚŚĞƌƐ͖ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů
 . الغذائية
لالستخدامات مدنية
الطبية؛ مكامالت التغذية واحلامية الغذائية
ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͘
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
-  ال رة: العننا
In the name
of:
Société des Produits
.آ. أسر،فلس
نستلة
الطبية؛برودوي
سوسيتية دي
: أبسم
ات
مستحضر
لالستخدامات
ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů ĂŶĚĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚŝĞƚĂƌǇ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ
ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů  املستحضرات،الفيتامييات
:
0950 . ب. رام هللا ص: عنوان التبليغ
Nestlé S.A.
ƵƐĞ͖ ǀŝƚĂŵŝŶ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ŵŝŶĞƌĂůͲďĂƐĞĚ اليت أساسها املعادن؛ األلياف الغذائية؛ الفيتامييات؛
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
 سويس ار، فيفاي0011 : العنوان
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ĚŝĞƚĂƌǇ ĨŝďĞƌ͖ ǀŝƚĂŵŝŶƐ͖ ǀŝƚĂŵŝŶ مستحضرات ومواد حتوي فيتامييات؛ مكامالت التغذية واحلامية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ب.  ص-  سااب وشركاهم للاملكية الفكرية: عنوان التبليغ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖ ĚŝĞƚĂƌǇ ĂŶĚ

 . 5507
الغذائية
البرية

ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͘


In the name of: Société des Produits 529
.آ.  سوسيتية دي برودوي نستلة أس: أبسم
; 09 Ϳ
Nestlé
S.A.



ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ر
ا
سويس
،فيفاي
0011
:
ان
و
العن


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب.  ص-  سااب وشركاهم للاملكية الفكرية: التبليغ
عنوان








 البرية5507




 99379: العالمة التجارية رقم



 
Trade
Mark No.: 31901

In Class: 29
Date: 17/07/2017
Trade Mark No.: 31900

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŽŬĞĚĚŝƐŚĞƐďĂƐĞĚŽŶ

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƉŽƚĂƚŽĞƐ͕ĨƌƵŝƚ͕ŵĞĂƚ͕ƉŽƵůƚƌǇ͕ĨŝƐŚĂŶĚ
ĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞĂ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕
ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ŵŝůŬĂŶĚ
ŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƉŽǁĚĞƌĞĚŵŝůŬ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ

 73
: يف الصنف








 ية7790
/70 /90 : التاريخ
30511 : رقم
العالمة التجار

، البطاطس،املطهوة اليت أساسها اخلضراوات
 األطباق: من اجل
ّ
 ميتجات السامك والطعام البحرية؛، الدواجن، اللحوم،الفواكه

 والفواكه واخلضار اجملففة واملطبوخة؛ احلليب،اجملامدة
ّ ، احملفوظة

Trade Mark No.: 31901

العالمة التجارية رقم  99379:

In Class: 29

يف الصنف  73 :

Date: 17/07/2017
352

 7790
/70/90
التاريخ :
2017/11/7
العرشون
العدد

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŽŬĞĚĚŝƐŚĞƐďĂƐĞĚŽŶ

املطهوة اليت أساسها اخلضراوات ،البطاطس،
من اجل  :األطباق
ّ

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƉŽƚĂƚŽĞƐ͕ĨƌƵŝƚ͕ŵĞĂƚ͕ƉŽƵůƚƌǇ͕ĨŝƐŚĂŶĚ
الفواكه ،اللحوم ،الدواجن ،ميتجات السامك والطعام البحرية؛
͕ĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞĂ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ
Trade Mark No.: 31899
العالمة التجارية رقم  30955 :
ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ŵŝůŬĂŶĚ
واخلضار اجملففة واملطبوخة؛ احلليب
احملفوظة  ،اجملامدة ،والفواكه
In
Class:
45
ّ يف الصنف  19 :
ŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƉŽǁĚĞƌĞĚŵŝůŬ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
  )7102البودرة (؛ املستحضرات
اجلاف
ومنتجات احلليب؛
Date: 16/07/2017
احلليب/12
التاريخ /06 :
ďĞǀĞƌĂŐĞƐďĂƐĞĚŽŶŵŝůŬ͖ŵŝůŬƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ŵŝůŬ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŵŝůŬƉƌĞĚŽŵŝŶĂƚŝŶŐ͖ŵŝůŬďĂƐĞĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
حلماية
أمنية
وخدمات
قانونية
خدمات
:
اجل
واملشروابت اليتمن أساسها احلليب؛ بدائل احلليب؛ مشروابت
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
͖ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐĞƌĞĂůƐĂŶĚͬŽƌĐŚŽĐŽůĂƚĞ
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
͘ͿǇŽŐƵƌƚ͖ƐŽǇĂŵŝůŬ;ŵŝůŬƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
احلليب اليت يسود فيها احلليب ؛ املشروابت اليت أساسها

͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد .
كوال؛ لنب
احلبوب و
أبسم :على
احلليب اليت حتتوي
الزابدي؛ In the name of: Kamal Wa Musharekoh -
Mohamoon
أو -الشوWa
ومشار/كوه
شركة كمال
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
قانونيون -
ومستشارون
حمامون
حليب الصواي ) بديل للحليب (.
مدنية
In the name of: Société des Produits
أبسم  :سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
العننا  :ال رة  -فلس ،ر
Nestlé S.A. ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :رام هللا ص .ب0950 .
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
العنوان  0011 :فيفاي ،سويس ار

 
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  -ص .ب




 5507البرية













; 09530
Ϳ







Trade Mark No.: 31902

العالمة التجارية رقم  99377:

يف الصنف  97 :


التاريخ  7790/70 /90 :

In Class: 30
Date: 17/07/2017



Trade
Mark No.: 31900
الشعري؛  30511 :
بسكويتالتجارية رقم
من اجل  :العالمة
البسكويت؛ املستحضرات اليت
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĂůƚďŝƐĐƵŝƚƐ͖ďŝƐĐƵŝƚƐ͖ŵĂůƚďĂƐĞĚ

أساسها الشعري لالستهالك البشري؛ مستخلصات الشعري

للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات واملشروابت اليت أساسها
الكاكاو؛ الشوكوال ،ميتجات الشوكوالتة ،املستحضرات

واملشروابت اليت أساسها الشوكوالته ؛ املستحضرات
واملشروابت اليت أساسها احلبوب الواردة ضامن هذه 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  .

أبسم  :سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
العنوان  0011 :فيفاي ،سويس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  -ص .ب

 5507البرية



ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ŵĂůƚĞǆƚƌĂĐƚ

ĨŽƌ ĨŽŽĚ͖ ĐŽĐŽĂ ĂŶĚ ĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
͕ƉƌŽĚƵĐƚƐ

ĐŚŽĐŽůĂƚĞ

͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ

͖ďĞǀĞƌĂŐĞƐ

͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
ĐĞƌĞĂů ďĂƐĞĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶ ƚŚŝƐ ĐůĂƐƐ͖ ĐĞƌĞĂůƐ͖ ĐĞƌĞĂů ĨŽƌ ďƌĞĂŬĨĂƐƚ͖ ĐĞƌĞĂů
͖ďĂƌƐ͖ ƌĞĂĚǇͲƚŽͲĞĂƚ ĐĞƌĞĂůƐ͖ ĐĞƌĞĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ƐŶĂĐŬƐ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ĐĞƌĞĂůƐ͖ ĨŽŽĚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŵĂĚĞ
ĨƌŽŵƌŝĐĞ͕ĨůŽƵƌ͕ŽĂƚŵĞĂůŽƌĐĞƌĞĂůĨůŽƵƌ͕ĂůƐŽŝŶƚŚĞ
͘ĨŽƌŵŽĨĐŽŽŬĞĚĚŝƐŚĞƐ

In the name of: Société des Produits
Nestlé S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 البرية1127
ب. ص





; 79 Ϳ
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2017/11/7 العدد العرشون


; 70 531
Ϳ







Trade Mark No.: 31903







 99379: العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31903

 30513 : العالمة التجارية رقم

In
In Class:
Class: 5
5

 49 :: الصنف
يف الصنف
يف

Date: 17/07/2017

 7790/70/90 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ŝĞƚĞƚŝĐ ĨŽŽĚ͕ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ĂŶĚ  املشروابت واملواد املع ّدة لالستخدامات، أغذية احلامية: من اجل
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ĂŶĚ ĐůŝŶŝĐĂů ƵƐĞ͖ الطبية والسريرية؛ االطعامه ومواد خاصة ابالطعامه لالطفال؛
ĨŽŽĚ ĂŶĚ ĨŽŽĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ďĂďŝĞƐ͖ ŝŶĨĂŶƚ
ĨŽƌŵƵůĂ͖ůĂĐƚĞĂůĨůŽƵƌĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉŽǁĚĞƌĞĚŵŝůŬĨŽƌ
ďĂďŝĞƐ͖ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ĨŽŽĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ
ĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚŝŶǀĂůŝĚƐ͖ĨŽŽĚĂŶĚĨŽŽĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
Date: 17/07/2017

ĨŽƌ
ŶƵƌƐŝŶŐ ŵŽƚŚĞƌƐ
ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
DĂůƚďŝƐĐƵŝƚƐ͖ďŝƐĐƵŝƚƐ͖ŵĂůƚďĂƐĞĚ

[ للرضع واألطفال
ُّ ] حليب األطفال حديثي الوالدة؛ دقيق لبين
؛ حليب جمفف لألطفال؛ الطعام ومواد الطعام لالستخدام الطيب

 ومواد الطعام لألمهات املرضعات7102
 الطعام/والعجزة؛
لألطفال
12 /02 : التاريخ

البسكويت؛
بسكويت
:
اجل
من
طبية للنساء
الشعري؛ئية ألغراض
املكامالت الغذا
الطيب ؛
لالستخدام

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ŵĂůƚĞǆƚƌĂĐƚĨŽƌ

ĨŽŽĚ͖ĐŽĐŽĂĂŶĚĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ
ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ ĨŽƌ ƉƌĞŐŶĂŶƚ

ǁŽŵĞŶ

ĂŶĚ

ŶƵƌƐŝŶŐ

ŵŽƚŚĞƌƐ͖

ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů

ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖
ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ĚŝĞƚĂƌǇ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů
ƵƐĞ͖

ǀŝƚĂŵŝŶ

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕

ŵŝŶĞƌĂůͲďĂƐĞĚ

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ĚŝĞƚĂƌǇ ĨŝďĞƌ͖ ǀŝƚĂŵŝŶƐ͖ ǀŝƚĂŵŝŶ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

ĂŶĚ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖

ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͘

ĚŝĞƚĂƌǇ

ĂŶĚ

املستحضرات اليت أساسها الشعري لالستهالك البشري؛

واملستحضرات
للطعام؛ الكا
مستخلصات
مكامالت احلامية
كاو التغذية؛
مكامالت
الشعرياملرضعة؛
واالمهات
احلوامل

ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ ͲďĂƐĞĚ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐĞƌĞĂůďĂƐĞĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĐĞƌĞĂůƐ͖ĐĞƌĞĂůĨŽƌ
ďƌĞĂŬĨĂƐƚ͖ĐĞƌĞĂůďĂƌƐ͖ƌĞĂĚǇͲƚŽͲĞĂƚĐĞƌĞĂůƐ͖ĐĞƌĞĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŶĂĐŬƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŵĂĚĞĨƌŽŵƌŝĐĞ͕ĨůŽƵƌ͕ŽĂƚŵĞĂůŽƌĐĞƌĞĂůĨůŽƵƌ͕ĂůƐŽŝŶƚŚĞ
ĨŽƌŵŽĨĐŽŽŬĞĚĚŝƐŚĞƐ͘

 ميتجات،واملشروابت اليت أساسها الكاكاو؛ الشوكوال

أساسها الغذائية
اليت واحلامية
التغذية
املستحضراتمكامالت
لالستخدامات الطبية؛
واملشروابت
،الشوكوالتة
الشوكوالته ؛ املستحضرات واملشروابت اليت أساسها

املستحضرات
،لالستخدامات الطبية؛ مستحضرات الفيتامييات
احلبوب الواردة ضمن هيه الفئة؛ احلبوب؛ حبوب
لألكل ؛
األليافاجلاهزة
املعادن؛ احلبوب
ألواح احلبوب؛
الفيتامييات؛
الغذائية؛
الفطور؛أساسها
اليت

مستحضرات احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة املصنوعة من

، الدقيق
،من األرز
حتوياملصنوعة
الطعام
ميتجات
احلبوب؛
التغذية واحلامية
مكامالت
فيتامييات؛
ومواد
مستحضرات

 أيضا على شكل أطباق،دقيق الشوفان أو احلبوب

In the name of: Société des Produits Nestlé
S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 . الغذائية

 . مطبوخة

In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.







 سوسيتية دي برودوي: أبسم
.آ. نستلة أس

.آ.  سوسيتية دي برودوي نستلة أس: أبسم
سنيسر
ا
 ف ف اا1233 :

 البرية1127 ب. ص

-  سااب وشركاهم للاملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية5507

 ب. ص








; 70 532
Ϳ






Trade Mark No.: 31904


In Class: 29

Trade Mark No.: 31903

Date: 17/07/2017

In Class: 5

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŽŬĞĚĚŝƐŚĞƐďĂƐĞĚŽŶ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƉŽƚĂƚŽĞƐ͕ĨƌƵŝƚ͕ŵĞĂƚ͕ƉŽƵůƚƌǇ͕ĨŝƐŚĂŶĚ
ĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞĂ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕
ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ŵŝůŬĂŶĚ
ŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƉŽǁĚĞƌĞĚŵŝůŬ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐďĂƐĞĚŽŶŵŝůŬ͖ŵŝůŬƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ŵŝůŬ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŵŝůŬƉƌĞĚŽŵŝŶĂƚŝŶŐ͖ŵŝůŬďĂƐĞĚ

العننا

- للملكية الفكرية
 وشر0011
 سااب: :التبليغ
كاهمسويس ار
،فيفاي
عنوانالعنوان





 99375: العالمة التجارية رقم




 73 : يف الصنف

 30513 : العالمة التجارية رقم

 9
: الصنف
يف
 7790/70
/90
: التاريخ

، البطاطس،املطهوة اليت أساسها اخلضراوات
 األطباق: من اجل
ّ
 ميتجات السامك والطعام البحرية؛، الدواجن، اللحوم،الفواكه

 والفواكه واخلضار اجملففة واملطبوخة؛ احلليب،اجملامدة
ّ ، احملفوظة
ومنتجات احلليب؛ احلليب اجلاف ) البودرة (؛ املستحضرات

In Class: 29

يف الصنف  73 :

Date: 17/07/2017

التاريخ  7790/70/90 :

354

العدد العرشون 2017/11/7

Date: 17/07/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽŽŬĞĚĚŝƐŚĞƐďĂƐĞĚŽŶ

اجل12 /02: :
التاريخ
7102ة اليت أساسها اخلضراوات ،البطاطس،
املطهو
من
األطباقّ /

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂůƚďŝƐĐƵŝƚƐ͖ďŝƐĐƵŝƚƐ͖ŵĂůƚďĂƐĞĚ
البسكويت؛
الشعري؛
بسكويت
:
اجل
من
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƉŽƚĂƚŽĞƐ͕ĨƌƵŝƚ͕ŵĞĂƚ͕ƉŽƵůƚƌǇ͕ĨŝƐŚĂŶĚ
الفواكه ،اللحوم ،الدواجن ،ميتجات السامك والطعام البحرية؛ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ŵĂůƚĞǆƚƌĂĐƚĨŽƌ
املستحضرات اليت أساسها الشعري لالستهالك البشري؛
͖ĨŽŽĚ͖ĐŽĐŽĂĂŶĚĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ
͕ĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞĂ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ ͲďĂƐĞĚ
مستخلصات الشعري للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات
ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ŵŝůŬĂŶĚ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐĞƌĞĂůďĂƐĞĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
واملطبوخة؛ احلليب
اجملامدة ،والفواكه واخلضار اجملففة
احملفوظة ،
واملشروابت ّ
اليت أساسها الكاكاو؛ الشوكوال ،ميتجات
ĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĐĞƌĞĂůƐ͖ĐĞƌĞĂůĨŽƌ
ŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƉŽǁĚĞƌĞĚŵŝůŬ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ďƌĞĂŬĨĂƐƚ͖ĐĞƌĞĂůďĂƌƐ͖ƌĞĂĚǇͲƚŽͲĞĂƚĐĞƌĞĂůƐ͖ĐĞƌĞĂů
أساسها
واملشروابت اليت
املستحضرات
الشو
املستحضرات
البودرة (؛
احلليب اجلاف )
كوالتة،احلليب؛
ومنتجات
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŶĂĐŬƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐďĂƐĞĚŽŶŵŝůŬ͖ŵŝůŬƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ŵŝůŬ
ŵĂĚĞĨƌŽŵƌŝĐĞ͕ĨůŽƵƌ͕ŽĂƚŵĞĂůŽƌĐĞƌĞĂůĨůŽƵƌ͕ĂůƐŽŝŶƚŚĞ
الشوكوالته ؛ املستحضرات واملشروابت اليت أساسها
͘ĨŽƌŵŽĨĐŽŽŬĞĚĚŝƐŚĞƐ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŵŝůŬƉƌĞĚŽŵŝŶĂƚŝŶŐ͖ŵŝůŬďĂƐĞĚ
احلبوب؛ حبو
اليت ضمن
الواردة
احلبوب
احلليب؛بمشروابت
الفئة؛ بدائل
أساسهاهيهاحلليب؛
واملشروابت
͖ďĞǀĞƌĂŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐĞƌĞĂůƐĂŶĚͬŽƌĐŚŽĐŽůĂƚĞ
الفطور؛ ألواح احلبوب؛ احلبوب اجلاهزة لألكل ؛
͘ͿǇŽŐƵƌƚ͖ƐŽǇĂŵŝůŬ;ŵŝůŬƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
اليت أساسها
اخلفيفةاملشروابت
احلليب ؛
احلبوب؛فيها
مستحضرات يسود
احلليب اليت
املصنوعة من
الوجبات
احلبوب؛ ميتجات الطعام املصنوعة من األرز،
أطباق ،الزابدي؛
الدقيقلنب
كوال؛
الشو
احلليب اليت حتتوي على احلبوب و/أو
دقيق الشوفان أو احلبوب ،أيضا على شكل

مطبوخة  .
الصواي ) بديل للحليب (.
حليب

In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.

أبسم  :سوسيتية دي برودوي

نستلة :أس .آ.
سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
أبسم
العننا

سنيسر
ا
 1233 :ف ف اا

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

0011ة فيفاي ،سويس ار
العنوان :
 1127البري
ص .ب


التبليغ  :سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  -ص .ب
عنوان

 5507البرية



In the name of: Société des Produits
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Nestlé
S.A.
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





Ϳ ; 32



; 70 533
Ϳ














العالمة التجارية رقم  20913:




Trade Mark No.: 31905



Trade Mark No.: 31903

العالمة التجارية رقم  30513 :

In
In Class:
Class: 30
5

  21
يف الصنف
يف
الصنف 9 ::

Date: 17/07/2017

التاريخ  3101/11/01 :

من اجل  :بسكويت الشعري؛ البسكويت؛ املستحضرات اليت /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂůƚďŝƐĐƵŝƚƐ͖ďŝƐĐƵŝƚƐ͖ŵĂůƚďĂƐĞĚ
أساسها الشعري لالستهالك البشري؛ مستخلصات الشعري

للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات واملشروابت اليت أساسها
الكاكاو؛ الشوكوال ،ميتجات الشوكوالتة ،املستحضرات

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؛

ميتجات الطعام املصنوعة من األرز ،الدقيق  ،دقيق الشوفان أو

احلبوب ،أيضا على شكل أطباق مطبوخة .

أبسم  :سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
العنوان  0011 :فيفاي ،سويس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب

 7713البرية





ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ŵĂůƚĞǆƚƌĂĐƚ

ĨŽƌ ĨŽŽĚ͖ ĐŽĐŽĂ ĂŶĚ ĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
͕ƉƌŽĚƵĐƚƐ

ĐŚŽĐŽůĂƚĞ

͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ

͖ďĞǀĞƌĂŐĞƐ

͖ĐŚŽĐŽůĂƚĞͲďĂƐĞĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
ĐĞƌĞĂů ďĂƐĞĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶ ƚŚŝƐ ĐůĂƐƐ͖ ĐĞƌĞĂůƐ͖ ĐĞƌĞĂů ĨŽƌ ďƌĞĂŬĨĂƐƚ͖ ĐĞƌĞĂů
͖ďĂƌƐ͖ ƌĞĂĚǇͲƚŽͲĞĂƚ ĐĞƌĞĂůƐ͖ ĐĞƌĞĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ƐŶĂĐŬƐ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ĐĞƌĞĂůƐ͖ ĨŽŽĚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŵĂĚĞ
ĨƌŽŵƌŝĐĞ͕ĨůŽƵƌ͕ŽĂƚŵĞĂůŽƌĐĞƌĞĂůĨůŽƵƌ͕ĂůƐŽŝŶƚŚĞ
͘ĨŽƌŵŽĨĐŽŽŬĞĚĚŝƐŚĞƐ

In the name of: Société des Produits
Nestlé S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





احلبوب؛ ميتجات الطعام املصنوعة من األرز ،الدقيق ،

دقيق الشوفان أو احلبوب ،أيضا على شكل أطباق
ŵĞĚŝĐĂůƵƐĞͿ͕ŝĐĞƚĞĂ͕ƐŵŽŬĞĚƚĞĂ͕ŝŶƐƚĂŶƚƚĞĂ͕ƚĞĂǁŝƚŚ
األبيض .،بدائل الشاي ،املشروابت اليت اساسها
مطبوخة
In
the name of: Société des Produits Nestlé S.A.
ǀŝƚĂŵŝŶƐ͕ĨůĂǀŽƌĞĚƚĞĂ͕ƚĞĂĨůĂǀŽƌŝŶŐ͕ĨůĂǀŽƵƌŝŶŐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
سوسيتية دي برودوي
أبسم :
نستلة أس  .آ.
الشاي،
أوراق
الشاي،
ورقة
حملبب،
ا
الشاي
الشاي،
͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐĨŽƌďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĨƌƵŝƚũĞŝůŝĞƐ͕ĨůĂǀŽƵƌŝŶŐƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϬϬsĞǀĞǇ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر
͘ƐŚĞƌďĞƚƐ͕;ŝĐĞͲĐƌĞĂŵͿ͕ƉŽǁĞĚĞƌĚůĞŵŽŶĂƐƐƉŝĐĞĨŽƌƚĞĂ

العرشون
العدد
355
البرية
ب
ص .
2017/11/7املنكه) ،النكهات ،ذري الزيوت
(1127ذري
العشيب
الشاي
يسر
ا
 1233 :ف ف اا سن

العننا

:







534

األساسية للمشروابت ،هالم الفاكهة اجللي ،املنكهات،
Ϳ ; 71
شراب (املثلجات) ،بودرة الليمون كبهارات للشاي .
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k
أبسم  :جرواب ماسبيكس اس يب.












اوه .اوه .أس يب .كي.
العالمة التجارية رقم  30516 :
العنوووووونا  :يوووووون ،ل .ل ننوووووو ي 05ا
يف الصنف  31 :




العالمة التجارية رقم 30516 :
يف الصنف  31 :

ينلندا
 133- 01يادييا الا
التاريخ  7102 /12 /02 :



Trade Mark No.: 31906
ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘>ĞŐŝŽŶŽǁϯϳ͕ϯϰͲϭϬϬtĂĚŽǁŝĐĞ͕WŽůĂŶĚ
In Class: 30
Trade Mark No.: 31906
In Class: 30



 7102
التاريخ 02 :
مهند عساف  -اتقان
/12احملامي
التبليغ: /
عنوان
األمحر،
الشاي
للخدمات  :الشاي،
من اجل
رام هللا
األسود ،برج
الشاي رام هللا
االستشارية -
األخضر ،الشاي الصيين األسود ،الشاي
الشاي
التجاري  -ط3

األبيض ،بدائل الشاي ،املشروابت اليت اساسها
الشاي ،الشاي احملبب ،ورقة الشاي ،أوراق الشاي،
الشاي العشيب (ذري املنكه) ،النكهات ،ذري الزيوت

Date:
17/07/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞĂ͕ůĂĐŬƚĞĂ͕ZĞĚƚĞĂ͕'ƌĞĞŶƚĞĂ
Date: 17/07/2017

͕ŽŽůŽŶŐƚĞĂ͕ǁŚŝƚĞƚĞĂ͕ƚĞĂƐΖƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͕ĚƌŝŶŬďĂƐĞĚŽŶƚĞĂ

ŐƌĂŶƵůĂƚĞĚƚĞĂ͕ůĞĂǀĞƚĞĂ͕ƚĞĂůĞĂǀĞƐ͕ŚĞƌďĂůƚĞĂ͕;ŶŽƚĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂůƵƐĞͿ͕ŝĐĞƚĞĂ͕ƐŵŽŬĞĚƚĞĂ͕ŝŶƐƚĂŶƚƚĞĂ͕ƚĞĂǁŝƚŚ
ǀŝƚĂŵŝŶƐ͕ĨůĂǀŽƌĞĚƚĞĂ͕ƚĞĂĨůĂǀŽƌŝŶŐ͕ĨůĂǀŽƵƌŝŶŐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ

͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐĨŽƌďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĨƌƵŝƚũĞŝůŝĞƐ͕ĨůĂǀŽƵƌŝŶŐƐ
͘ƐŚĞƌďĞƚƐ͕;ŝĐĞͲĐƌĞĂŵͿ͕ƉŽǁĞĚĞƌĚůĞŵŽŶĂƐƐƉŝĐĞĨŽƌƚĞĂ

للمشروابت ،هالم الفاكهة اجللي ،املنكهات،
األساسية

شراب (املثلجات) ،بودرة الليمون كبهارات للشاي .
In the name of: GRUPA MASPEX
Sp. zͿo. o. Sp.k
; 79
أبسم  :جرواب ماسبيكس اس يب.
اوه .اوه .أس يب .كي.

ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘>ĞŐŝŽŶŽǁϯϳ͕ϯϰͲϭϬϬtĂĚŽǁŝĐĞ͕WŽůĂŶĚ

العنوووووونا  :يوووووون ،ل .ل ننوووووو ي 05ا
 133- 01يادييا الا ينلندا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان

للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا

ا ل شاي
األسود،
ا ل شاي
ال شاي،
:
اجل
من
األسود،
ا لصيين
ال شاي
األخضر،
ال شاي
بدا ئل

األ بيض،

ال شاي
ال شاي،
ا لع شيب
ال شاي

التجاري  -ط3


امل شروابت

ا ل شاي،

قة
ر
و
احملبب،
املنكه)،
(ذري

األ محر،
ا لشاي

اساسها

ا ليت

راق
أو
ال شاي،
ذري
ا لنكهات،

ال شاي،
ت
ا لزيو

͕/ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗dĞ Ă͕ů ĂĐŬƚĞ Ă͕ZĞ ĚƚĞ Ă͕' ƌĞĞ ŶƚĞ Ă
͕ŽŽů ŽŶŐƚĞ Ă͕ǁŚŝ ƚĞ ƚĞ Ă͕ƚĞ ĂƐΖ ƐƵďƐƚŝ ƚƵƚĞ Ɛ͕Ěƌŝ ŶŬďĂƐĞ ĚŽŶƚĞ Ă
ŐƌĂŶƵů ĂƚĞ ĚƚĞ Ă͕ůĞ ĂǀĞ ƚĞ Ă͕ƚĞ ĂůĞ ĂǀĞ Ɛ͕ŚĞ ƌďĂů ƚĞ Ă͕; ŶŽƚĨŽƌ
ŵĞ Ěŝ ĐĂů ƵƐĞ Ϳ͕ŝ ĐĞ ƚĞ Ă͕ƐŵŽŬĞ ĚƚĞ Ă͕ŝ ŶƐƚĂŶƚƚĞ Ă͕ƚĞ Ăǁŝ ƚŚ
ǀŝ ƚĂŵŝ ŶƐ͕Ĩů ĂǀŽƌĞ ĚƚĞ Ă͕ƚĞ ĂĨů ĂǀŽƌŝ ŶŐ͕Ĩů ĂǀŽƵƌŝ ŶŐ͕ŽƚŚĞ ƌƚŚĂŶ
͕Ğ ƐƐĞ Ŷƚŝ Ăů Žŝů ƐĨŽƌďĞ ǀĞ ƌĂŐĞ Ɛ͕ĨƌƵŝ ƚũĞŝ ů ŝĞ Ɛ͕Ĩů ĂǀŽƵƌŝ ŶŐƐ
 ͘ƐŚĞ ƌďĞ ƚƐ͕; ŝ ĐĞ Ͳ ĐƌĞ ĂŵͿ ͕ƉŽǁĞĚĞ ƌĚůĞ ŵŽŶĂƐƐƉŝĐĞ ĨŽƌƚĞ Ă

املنكهات،
كهة اجللي،
هالم ال فا
األساسية للمشروابت،

ة ا لليمون كبهارات لل شاي.
شراب ( املثلجات) ،بودر
S p.k
يب.
ماسبيكس اس
اب
أبسم  :جرو
اوه.

أس

اوه.

ا
العنوووووون

يب.
:

133- 01

عنوان

ا لتبليغ

للخد مات

ي
ا لتجار


-

كي.

يوووووون

ا
اديي
ي

:

،ل.

الا

احملامي

االست شارية

ط3

ننوووووو

ل

ينلندا

-

مهند
رام

ي

هللا

ج
بر



o.

z o.

S p.

MAS PEX

o f: GRUPA

na me

-

ات قان

رام

هللا
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:

 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


79

;



العالمة التجارية رقم  30512 :




العالمة

ية
ا لتجار

قم 30512 :
ر

يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/12/02 :

يف ا لصنف 75 :
ا لتاريخ 7102 /12 /02 :

احلليب ،ا لكرميا،
:
اجل
من

القشدة ،ا لق شدة اجلافة.

Trade Mark No.: 31907



3 190 7




ا لكرميا

اجلافة،









Ϳ










the

In

 ĚĚƌĞ ƐƐ ͗Ƶů͘>ĞŐŝŽŶŽǁϯϳ͕ϯϰ ͲϭϬϬtĂĚŽǁŝĐĞ͕WŽůĂŶĚ

05ا

ع ساف



املبيضات،

Ϳ ; 79

No.:

Ma rk

Tra de

In Class: 29
Date: 17/07/2017

In Cla ss : 29
Da te : 1 7 /0 7 /2 017

͕/ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗Dŝ ů Ŭ͕ĐƌĞ Ăŵ͕ĚƌǇĐƌĞ Ăŵ͕ǁŚŝ ƚĞ ŶĞ ƌƐ
ĐƌĞ ĂŵĞ ƌ͕ĚƌǇĐƌĞ ĂŵĞ ƌ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝůŬ͕ĐƌĞĂŵ͕ĚƌǇĐƌĞĂŵ͕ǁŚŝƚĞŶĞƌƐ
ĐƌĞĂŵĞƌ͕ĚƌǇĐƌĞĂŵĞƌ

من اجل  :احلليب ،الكرميا ،الكرميا اجلافة ،املبيضات،
القشدة ،القشدة اجلافة .
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k
أبسم  :جرواب ماسبيكس اس يب.
اوه .اوه .أس يب .كي.

ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘>ĞŐŝŽŶŽǁϯϳ͕ϯϰͲϭϬϬtĂĚŽǁŝĐĞ͕WŽůĂŶĚ

العنوووووونا  :يوووووون ،ل .ل ننوووووو ي 05ا
 133- 01يادييا الا ينلندا

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان

للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا

التجاري  -ط3
العالمة التجارية رقم  30512 :
يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/12/02 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





Trade Mark No.: 31907
InClass: 29

Date:
17/07/2017



In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k

أبسم  :جرواب ماسبيكس اس يب.
اوه .اوه .أس يب .كي.
 :يوووووون ،ل.

العنوووووونا

ل

ننوووووو ي 05ا

 133- 01يادييا الا ينلندا

عنوان

التبليغ

:

احملامي

العدد العرشون 2017/11/7
االستشارية
للخدمات
التجاري  -ط3


-

ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘>ĞŐŝŽŶŽǁϯϳ͕ϯϰ ͲϭϬϬtĂĚŽǁŝĐĞ͕WŽůĂŶĚ

مهند
رام

عساف
هللا

برج

-

:

اتقان

رام

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

هللا
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Ϳ ; 76







العالمة التجارية رقم  30519 :
يف الصنف  31 :




العالمة التجارية رقم 30519 :

يف الصنف 31 :



Trade Mark No.: 31908
In Class: 30



Date: 17/07/2017

التاريخ  7102/12/02 :

التاريخ 7102 /12 /02 :

Trade Mark No.: 31908
In Class: 30
Date: 17/07/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĐĂŽ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐďĂƐĞĚŽŶĐĂĐĂŽ͕ŝŶƐƚĂŶƚ
͘ĐĂĐĂŽ͕ĐĂĐ ĂŽƉŽǁĚĞƌ

من اجل  :كاكاو ،شراب مرتكز على الكاكاو ،كاكاو

سريع اليوابن ،بودرة الكاكاو.
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k
أبسم  :جرواب ماسبيكس اس يب.

من اجل  :كاكاو ،شراب مرتكز على
سريع اليوابن ،بودرة الكاكاو .

اوه .اوه .أس يب .كي.

 :يوووووون ،ل.

العنوووووونا

ل

ننوووووو ي 05ا

 133- 01يادييا الا ينلندا

عنوان

التبليغ

:

احملامي

االستشارية
للخدمات
التجاري  -ط3


-

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
الكاكاو ،كاكاو ĂĐĂŽ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐďĂƐĞĚŽŶĐĂĐĂŽ͕ŝŶƐƚĂŶƚ
ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘>ĞŐŝŽŶŽǁϯϳ͕ϯϰ ͲϭϬϬtĂĚŽǁŝĐĞ͕WŽůĂŶĚ
͘ĐĂĐĂŽ͕ĐĂĐĂŽƉŽǁĚĞƌ

مهند
رام

أبسم  :جرواب ماسبيكس اس يب.
اوه .اوه .أس يب .كي.

عساف
هللا

برج

العنوووووونا  :يوووووون ،ل .ل ننوووووو ي 05ا

-

:

اتقان

رام

هللا

In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k


ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘>ĞŐŝŽŶŽǁϯϳ͕ϯϰͲϭϬϬtĂĚŽǁŝĐĞ͕WŽůĂŶĚ

 133- 01يادييا الا ينلندا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان

للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا
التجاري -ط3








; 72537
Ϳ



العالمة التجارية رقم  90313:

يف الصنف  91 :

التاريخ  7102/12/02 :
من اجل

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

القهوة ،بدائل القهوة ،املشروابت املرتكزة على

القهوة ،القهوة سريعة التجهيز ،الكابتشينو ،مبيض القهوة،

الشوكالته ،املشروابت املرتكزة على الشوكالته ،منتجات
الشوكالته ،الكاكاو ،املشروابت املرتكزة على الكاكاو ،منتجات
الكاكاو ،الشاي ،املشروابت املرتكزة على الشاي ،الشاي سريع
التجهيز ،احللوايت ،السكاكر ،ألواح الشوكالته ،اخلبز،

املعجنات ،الكيك ،ابورد الكيك ،البسكويت ،الكعك احمللى،

البسكويت ،النودلز (املعكرونة الرقيقة) ،املعكرونة  ،الباستا،
رافيويل ،الطحني ،اليت أساسها الطحني ،رقائق الذرة ،رقائق
الشوفان ،رقائق الذرة الصفراء ،احلبوب ،موزيل ،األرز ،عصي

متبلة ،لنب جممد (حلوايت مثلجة) ،مثلجات ،بودرة املثلجات،

هالم "جلي ابلفواكه" ،البودينغ ،زينة للحلوايت ،صلصة
البندورة ،العسل ،شراب " مثلجات" .

Trade Mark No.: 31909
In Class: 30
Date: 17/07/2017
Coffee, coffees’ substitutes,

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

͕ĚƌŝŶŬƐďĂƐĞĚŽŶĐŽĨĨĞĞ͕ŝŶƐƚĂŶƚĐŽĨĨĞĞ͕ĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽ
ĐŽĨĨĞĞ ĐƌĞĂŵĞƌ͕ ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ ĚƌŝŶŬƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĐŽĐŽĂ͕ĚƌŝŶŬƐ ďĂƐĞĚ
͕ŽŶĐŽĐŽĂ͕ĐŽĐŽĂƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƚĞĂ͕ĚƌŝŶŬƐďĂƐĞĚŽŶƚĞĂ
͕ŝŶƐƚĂŶƚƚĞĂ͕ƐǁĞĞƚƐ͕ĐĂŶĚŝĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƌƐ͕ďƌĞĂĚ
͕ƉĂƐƚƌǇ͕ ĐĂŬĞƐ͕ ĐĂŬĞ ƉŽǁĚĞƌ͕ ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ ĐŽŽŬŝĞƐ
͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ ŶŽŽĚůĞƐ͕ ƉĂƐƚĂ͕ ŵĂĐĂƌŽŶŝ͕ ƌĂǀŝŽůŝ͕ ĨůŽƵƌ
͕ďĂƐĞĚŽŶĨůŽƵƌ͕ĐŽƌŶĨůĂŬĞƐ͕ŽĂƚĨůĂŬĞƐ͕ŵĂŝǌĞĨůĂŬĞƐ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ŵƵĞƐůŝ͕ƌŝĐĞ͕ƐĂǀŽƌǇƐƚŝĐŬƐ͕ĨƌŽǌĞŶǇŽŐŚƵƌƚƐ
͕ŝĐĞͲĐƌĞĂŵ͕ ƉŽǁĚĞƌƐ ĨŽƌ ŝĐĞ ĐƌĞĂŵ͕ ĨƌƵŝƚ ũĞůůŝĞƐ
͕ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ ĨŽƌ ĚĞƐĞƌƚƐ͕ ƚŽŵĂƚŽ ƐĂƵĐĞ
ͿŚŽŶĞǇ͕ƐŚĞƌďĞƚƐ;ŝĐĞͲĐƌĞĂŵ

املعجنات ،الكيك ،ابورد الكيك ،البسكويت ،الكعك احمللى،
البسكويت ،النودلز (املعكرونة الرقيقة) ،املعكرونة  ،الباستا،

العرشون
 2017/11/7أساسها الطحني ،رقائق الذرة ،رقائق
الطحني ،اليت
العددافيويل،
ر
الشوفان ،رقائق الذرة الصفراء ،احلبوب ،موزيل ،األرز ،عصي

متبلة ،لنب جممد (حلوايت مثلجة) ،مثلجات ،بودرة املثلجات،

͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ ŶŽŽĚůĞƐ͕ ƉĂƐƚĂ͕ ŵĂĐĂƌŽŶŝ͕ ƌĂǀŝŽůŝ͕ ĨůŽƵƌ
͕ďĂƐĞĚŽŶĨůŽƵƌ͕ĐŽƌŶĨůĂŬĞƐ͕ŽĂƚĨůĂŬĞƐ͕ŵĂŝǌĞĨůĂŬĞƐ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ŵƵĞƐůŝ͕ƌŝĐĞ͕ƐĂǀŽƌǇƐƚŝĐŬƐ͕ĨƌŽǌĞŶǇŽŐŚƵƌƚƐ

357

͕ŝĐĞͲĐƌĞĂŵ͕ ƉŽǁĚĞƌƐ ĨŽƌ ŝĐĞ ĐƌĞĂŵ͕ ĨƌƵŝƚ ũĞůůŝĞƐ
͕ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ ĨŽƌ ĚĞƐĞƌƚƐ͕ ƚŽŵĂƚŽ ƐĂƵĐĞ
ͿŚŽŶĞǇ͕ƐŚĞƌďĞƚƐ;ŝĐĞͲĐƌĞĂŵ

هالم "جلي ابلفواكه" ،البودينغ ،زينة للحلوايت ،صلصة
البندورة ،العسل ،شراب " مثلجات" .

أبسم  :جرواب ماسبيكس اس يب.

اوه .اوه .أس يب .كي.
العنوووووو ا  :يوووووو

 .ليجي نوووووو

 011-73اد ايس ،ب لندا

،73

In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k
ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘>ĞŐŝŽŶŽǁϯϳ͕ϯϰͲϭϬϬtĂĚŽǁŝĐĞ͕WŽůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان
للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا

التجاري  -ط9






; 82 538
Ϳ











Trade Mark No.: 31911

العالمة التجارية رقم  13933:

In Class: 30

يف الصنف  13 :

Date: 17/07/2017

التاريخ  8331/31/31 :
من اجل

:

معكرونة ،املعكرونة من الدقيق الكامل ،معكرونة

ابلبيض ،معكرونة الشعريية ،سباغييت ،كابليين ،اتجليتيلي ،بييت،
نيوكي ،معكرونىة للشوربة ،أطباق املعكرونة ،صلصة املعكرونة،

الصلصة (التوابل)ـ األطباق اجلاهزة اليت حتتوي املعكرونة،
معجون الطماطم النشوي ببإستهالك البشري ،رقائق الذرة،

رقائق احلبوب ،رقائق الذرة ،رقلئق الشوفان ،القمح املقشر،

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

WĂƐƚĂ͕ ǁŚŽůĞŵĞĂů ƉĂƐƚĂ͕ ĞŐŐ
͕ŶŽŽĚůĞƐ͕ ǀĞƌŵŝĐĞůůŝ ŶŽŽĚůĞƐ͕ ƐƉĂŐŚĞƚƚŝ͕ ĐĂƉĞůůŝŶŝ
ƚĂŐŝĂƚĞůůĞ͕ ƉĞŶŶĞ͕ ŐŶŽĐĐŚŝ͕ ƉĂƐƚĂ ĨŽƌ ƐŽƵƉƐ͕ ƉĂƐƚĂ
ͲĚŝƐŚĞƐ͕ ƉĂƐƚĂ ƐĂƵĐĞƐ͕ ƐĂƵĐĞƐ ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ ƌĞĂĚǇ
ŵĂĚĞ ĚŝƐŚĞƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƉĂƐƚĂ͕ ĨĂƌŝŶĂĐĞŽƵƐ ĨŽŽĚ
ƉĂƐƚĞƐ ĨŽƌ ŚƵŵĂŶ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ ĐŽƌŶĨůĂŬĞƐ͕ ĐĞƌĞĂů
͕ĨůĂŬĞƐ͕ ŵĂŝǌĞ ĨůĂŬĞƐ͕ ŽĂƚ ĨůĂŬĞƐ͕ ĨůĂŬĞĚ ǁŚĞĂƚ
ŵƵĞƐůŝ͕ĐĞƌĞĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŬĂƐŚĂ͕ƐĞŵŽůŝŶĂ͕ŐƌŽĂƚƐĨŽƌ
ŚƵŵĂŶĨŽŽĚƐ

منتجات احلبوب ،الكاشا ،السميد ،اجلريش لغذاء االنسان .
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k
أبسم  :جرواب ماسبيكس اس يب.

اوه .اوه .أس يب .كي.
العنوووووو ا  :يوووووو

 .ليجي نوووووو

 011-73اد ايس ،ب لندا

،73

ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘>ĞŐŝŽŶŽǁϯϳ͕ϯϰͲϭϬϬtĂĚŽǁŝĐĞ͕WŽůĂŶĚ

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا

التجاري  -ط1
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Trade Mark No.: 31913

العالمة التجارية رقم  31913:

يف الصنف  11 :


In Class: 41



Date: 17/07/2017

التاريخ  7711/71/11 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ ĚƵĐĂƚŝŽŶ
Trade
Mark No.:
والتهذيب  ،التدريب ،الرتفيه ،األنشطة ͖31913ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽĨ ƚƌĂŝŶŝŶŐ
اجل :
من
التعليم31913:
التجارية رقم
العالمة
͕ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ ƐƉŽƌƚŝŶŐ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
In Class: 41
والثقافية ،خدمات املعسكرات الرايضية ،خدمات
الرايضية
الصنف 11 :
يف
ĐĂŵƉƐĞƌǀŝĐĞƐ;^ƉŽƌƚͲͿ͕ĐůƵďƐĞƌǀŝĐĞƐ;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
Date:
17/07/2017
للرتفيه71أو /التعليم
النوادي/11(:
التاريخ
͕ͿŽƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
  ،)7711تنظيم املبارايت الرايضية ،خدمات ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƉŽƌƚĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
ŚŽůŝĚĂǇ ĐĂŵƉ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕Ϳ;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ ĚƵĐĂƚŝŽŶ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŽĨ ƉƌĂĐƚŝĐĂů
األنشطة ͖ƚƌĂŝŶŝŶŐ
عرض) ،توفري
العملي (
والتهذيب،التدريب
التعليم (للرتفيه)،
ات :العطالت
معسكر
الرتفيه،
التدريب،
اجل
من
͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ;ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶͿ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐƉŽƌƚƐĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
͖ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
͕ƐƉŽƌƚŝŶŐ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
التوجيه املهين
التدريس،
خدمات العملي،
والثقافية ،التدريب
تسهيالت رايضية،
خدمات
الرايضية،
املعسكرات
الرايضية

للرتفيه أوأو تدريبية
نصائح (تعليمية
التعليم)) ،.تنظيم املبارايت الرايضية ،خدمات
(النوادي
الرايضية
التدريبلألنشطة
فلسطني،الدولية
أبسم
عرض) ،توفري
العملي (
أكادميية (للرتفيه)
شركةالعطالت
معسك:رات
تسهيالت رايضية ،التدريب العملي ،التدريس ،التوجيه املهين

تدريبية) .
(نصائح
فلسطين التجاري ،الطابق الثامن
تعليميةرامأوهللا/برج
العنوان :

أبسم  :شركة أكادميية فلسطني الدولية لألنشطة الرايضية
عنوان التبليغ  :ص .ب  1973رام هللا  ,فلسطني

العنوان  :رام هللا/برج فلسطين التجاري ،الطابق الثامن
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق

الوصفية واألرقام
والرسومات
الكلمات بوالعبارات
ابستخدام
فلسطني
 1973رام هللا ,
التبليغ  :ص.
عنوان
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق

ƚƵŝƚŝŽŶ͕ ǀŽĐĂƚŝŽŶĂů ŐƵŝĚĂŶĐĞ ;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ Žƌ ƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĐĂŵƉƐĞƌǀŝĐĞƐ;^ƉŽƌƚͲͿ͕ĐůƵďƐĞƌǀŝĐĞƐ;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ

͘ͿĂĚǀŝĐĞ
Žƌ
͕ͿĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƉŽƌƚĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
In the name
of: Sharikat
Acadymeiat
ŚŽůŝĚĂǇ
ĐĂŵƉ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕Ϳ;ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ƉƌĂĐƚŝĐĂů
͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ;ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶͿ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐƉŽƌƚƐĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
Falastein Aldawleya Lel-Anshetah Al͕ƚƵŝƚŝŽŶ
ǀŽĐĂƚŝŽŶĂů ŐƵŝĚĂŶĐĞ ;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ Žƌ ƚƌĂŝŶŝŶŐ
Reiadeya
͘ͿĂĚǀŝĐĞ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͬWĂůĞƐƚŝŶĞdƌĂĚĞ

In
the name of: Sharikat Acadymeiat
dŽǁĞƌ͕ϴƚŚĨůŽŽƌ
Falastein
Aldawleya Lel-Anshetah
AlĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Reiadeya

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͬWĂůĞƐƚŝŶĞdƌĂĚĞ

dŽǁĞƌ͕ϴƚŚĨůŽŽƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 



Ϳ ; 31



العالمة التجارية رقم  30506 :
يف الصنف  37 :


 Trade Mark No.: 31916


In Class: 32

Date: 17/07/2017

التاريخ  7102/12/02 :

من اجل  :مياه معدنيه 
أبسم  :شركة حمام املسلماين
العالمة التجارية رقم  30506 :








; 31
Ϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐ


In the Trade
nameMark
of: sharekit
mahames al maslamani
No.: 31916

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂĂŵĂƌĞƚĂůƐŚĂŬĂΖĂƚĂďŝƋĂǁĂů
يلال -37ف وود  -دموو ه
العن ونايف  :ن و
In Class: 32
الصنف :
ďĞũĂŶƌďĂůǁĂƚĂŶǇĂŵŽďŝůĞƚĞϬϵϮϯϯϯϯϯϰ
 ب نووووووب02ي/12/االيل
ال،وووووو
الشوووووكع
Date: 17/07/2017
7102
التاريخ :

اجل ي :مياه معدنيه 
النطن من من
املسلماين
حمام
كة
شر
أبسم  ::انبلس  -رفيداي  -عماره الشكعه
عنوان التبليغ
موابيل  -دموو ه ͲĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂĂŵĂƌĞƚĂůƐŚĂŬĂΖĂƚĂďŝƋĂǁĂů
العن ونا  :ن و يلال  -ف وود
ĂůƐŚĂŬĂΖĂƚĂďŝƋĂǁĂůͲďĞũĂŶƌďĂůǁĂƚĂŶǇĂ
الطابق االول  -جبانب الوطنيه
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐ
In the name of: sharekit
mahames al maslamani
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂĂŵĂƌĞƚ

 7102/12/02 : التاريخ

  مياه معدنيه: من اجل

Date: 17/07/2017



 7102/12/02 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐ
  مياه معدنيه: من اجل
In the
of: sharekit
mahames
maslamani
املسلماين املسلماين
 شركة حمام:  شركة حمامأبسم: أبسم
In the name
of:name
sharekit
mahames
alalmaslamani
2017/11/7 العدد العرشون
359
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂĂŵĂƌĞƚĂůƐŚĂŬĂΖĂƚĂďŝƋĂǁĂůͲ  دموو ه-  ف وود-  ن و يلال: العن ونا
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂĂŵĂƌĞƚĂůƐŚĂŬĂΖĂƚĂďŝƋĂǁĂůͲ
 دموو ه-  ف وود-  ن و يلال: العن ونا
ďĞũĂŶƌďĂůǁĂƚĂŶǇĂŵŽďŝůĞƚĞϬϵϮϯϯϯϯϯϰ
 ب نووووووب- وووووو ي االيل،الشوووووكع ال
ďĞũĂŶƌďĂůǁĂƚĂŶǇĂŵŽďŝůĞƚĞϬϵϮϯϯϯϯϯϰ
 ب نووووووب- االيل
وووووو ي،الشوووووكع ال
النطن من ي



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂĂŵĂƌĞƚ  عماره الشكعه-  رفيداي-  انبلس: عنوان التبليغ
النطن من ي
ĂůƐŚĂŬĂΖĂƚĂďŝƋĂǁĂůͲďĞũĂŶƌďĂůǁĂƚĂŶǇĂ
 جبانب الوطنيه موابيل- الطابق االول

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂĂŵĂƌĞƚ
 عماره الشكعه-  رفيداي-  انبلس: عنوان التبليغ
ŵŽďŝůĞƚĞϬϵϮϯϯϯϯϯϰ




ĂůƐŚĂŬĂΖĂƚĂďŝƋĂǁĂůͲďĞũĂŶƌďĂůǁĂƚĂŶǇĂ


ŵŽďŝůĞƚĞϬϵϮϯϯϯϯϯϰ




 جبانب الوطنيه موابيل- الطابق االول
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Trade Mark No.: 31917
In Class: 34
Date: 18/07/2017





 30502 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف
 7102/12/09 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽďĂĐĐŽƐŵŽŬĞƌƐĂƌƚŝĐŚůĞƐŵĂƚĐŚĞƐ
  التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب: من اجل

Trade
No.: 31917 YASER ATAA EDAH
In the name
of:Mark
MOHAMAD
 30502 : عيدهية رقم
عطا التجار
 دمحم ايسرالعالمة: أبسم


In Class: 34

 31 : يف الصنف

ĚĚƌĞƐƐ͗ƐŚĂƌĞĂĂůƋƵĚƐĂůďĞĂƌĞŚĂŵĂƌĞƚĂůƐŚĂƌĂĨĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 عو: العنونا

الشرفو

 شارع القدس البرية عمارة الشرفة: عنوان التبليغ

جبانب ايفل



 30502 : العالمة التجارية رقم




Trade Mark No.: 31917
InClass: 34

القوودس ال ورة دم و ة

542



 31 : يف الصنف








;7Ϳ


Trade Mark No.: 31918




 81913: العالمة التجارية رقم

In Class: 29

 29 : يف الصنف

Date: 18/07/2017

 2710/70/13 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ũǀĂƌ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ƉĞƉƉĞƌƐ ͕ ،  بقول حمفوظة، )  خملل الفلفل احلار (فلفل حمفوظ: من اجل
ĞĂŶƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕ ƵƚƚĞƌ ͕ ŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞ ͕ ŚĞĞƐĞ ͕
 زيت،  رقائق بطاطا،  رقائق فواكه،  جبنة،  حلوم مطبوخة، زبدة
ŚŝƉƐ ;&ƌƵŝƚͿ ͕ ŚŝƉƐ ;WŽƚĂƚŽͿ ͕ ŽƌŶ Žŝů ͕ ƌĂŶďĞƌƌǇ

ƐĂƵĐĞ ĐŽŵƉŽƚĞ ͕ ĂƚĞƐ ͕ ĚŝďůĞ ŽŝůƐ ͕ &ŝƐŚ͕  زيوت،  متور، )  توت بري مطبوخ (فواكه مطبوخة ابلسكر، ذرة
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕ &ŝƐŚ ;^ĂůƚĞĚͿ ͕ &ŝƐŚ͕ ƚŝŶŶĞĚ ĐĂŶŶĞĚ  فواكه،  مسك معلب،  مسك مملح،  مسك حمفوظ، صاحلة لألكل
Trade
Mark No.: 31918
 30509 : العالمة التجارية رقم
;ŵ͘Ϳ͕ &ƌŽƐƚĞĚ ĨƌƵŝƚƐ ͕ &ƌŽǌĞŶ ĨƌƵŝƚƐ ͕ &ƌƵŝƚ ƐĂůĂĚƐ ͕
 محص،  خيار خملل،  سلطة فواكه،  فواكه جممدة، مثلجة
In
Class:͕ 29
'ŚĞƌŬŝŶƐ
,ƵŵŵƵƐ ĐŚŝĐŬƉĞĂ ƉĂƐƚĞ ͕ :ĂŵƐ ͕
 75 : يف الصنف
 حلم حمفوظ،  حلوم،  عدس حمفوظ،  مربيات، )(عجينة احلمص
>ĞŶƚŝůƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕DĞĂƚ͕DĞĂƚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕DĞĂƚ͕
Date: 18/07/2017
 7102/12/09 : التاريخ
ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͕ DŝůŬ͕DŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͕KůŝǀĞ ،  زيت زيتون للطعام،  منتجات حليب،  حليب،  حلم معلب،
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ũǀĂƌƉƌĞƐĞƌǀĞĚƉĞƉƉĞƌƐ͕ĞĂŶƐ͕
 بقول، )  خملل الفلفل احلار (فلفل حمفوظ: من اجل
Žŝů ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ WĞĂƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕ WŝĐŬůĞƐ ͕ ZĂŝƐŝŶƐ ͕
،  مجربي غري حي،  سردين،  زبيب،  خملالت، ابزالء حمفوظة
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ƵƚƚĞƌ͕ŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞ͕ŚĞĞƐĞ͕ŚŝƉƐ;&ƌƵŝƚͿ͕
^ĂƌĚŝŶĞƐ͕^ŚƌŝŵƉƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͕^ŽƵƉƐ͕dŽŵĂƚŽƉƵƌĠĞ͕


͕ ĞĂŶƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕ ƵƚƚĞƌ ͕ ŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞ ͕ ŚĞĞƐĞ
رقائق ،لنب
فواكه ،خميض
معلبة  ،لنب
حلومحمفوظة ،
خضروات
بطاطا  ،زيت
خضروات رقائق
مطبوخة  ،جبنة ،
زبدة ،
ŚŝƉƐ ;&ƌƵŝƚͿ ͕ ŚŝƉƐ ;WŽƚĂƚŽͿ ͕ ŽƌŶ Žŝů ͕ ƌĂŶďĞƌƌǇ

)
ابدي
ز
(
رائب ،توت بري مطبوخ
ذرة
(2017/11/7فواكه مطبوخة ابلسكر )  ،متور  ،زيوت ͕ƐĂƵĐĞ ĐŽŵƉŽƚĞ ͕ ĂƚĞƐ ͕ ĚŝďůĞ ŽŝůƐ ͕ &ŝƐŚ
العدد العرشون
360
In
the
name
of:
Mufid
Saleem
Shehadeh
Hattab
شحادة
سليم
مفيد
:
أبسم
صاحلة لألكل  ،مسك حمفوظ  ،مسك مملح  ،مسك معلب  ،فواكه ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ͕ &ŝƐŚ ;^ĂůƚĞĚͿ ͕ &ŝƐŚ͕ ƚŝŶŶĞĚ ĐĂŶŶĞĚ
͕ ;ŵ͘Ϳ͕ &ƌŽƐƚĞĚ ĨƌƵŝƚƐ ͕ &ƌŽǌĞŶ ĨƌƵŝƚƐ ͕ &ƌƵŝƚ ƐĂůĂĚƐ
حطاب  ،فواكه جممدة  ،سلطة فواكه  ،خيار خملل  ،محص
مثلجة
͕ 'ŚĞƌŬŝŶƐ ͕ ,ƵŵŵƵƐ ĐŚŝĐŬƉĞĂ ƉĂƐƚĞ ͕ :ĂŵƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů
يال ووووووورة عووووووو
العنووووووونا  :ا
(عجينة احلمص)  ،مربيات  ،عدس حمفوظ  ،حلوم  ،حلم حمفوظ ͕>ĞŶƚŝůƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕DĞĂƚ͕DĞĂƚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕DĞĂƚ
اال س ل
معلب  ،حليب  ،منتجات حليب  ،زيت زيتون للطعام ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͕ DŝůŬ͕DŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͕KůŝǀĞ ،
 ،حلم
:ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ
ŽŝůĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌ ĨŽŽĚ ͕ WĞĂƐ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
͕ ͕ WŝĐŬůĞƐ ͕ ZĂŝƐŝŶƐ
عنوان التبليغ  :رام هللا والبرية شارع االرسال
ابزالء حمفوظة  ،خملالت  ،زبيب  ،سردين  ،مجربي غري حي ،
 ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů
͕^ĂƌĚŝŶĞƐ͕^ŚƌŝŵƉƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͕^ŽƵƉƐ͕dŽŵĂƚŽƉƵƌĠĞ

شورابت  ،معجون بندورة  ،مسك توان  ،خضروات مطبوخة dƵŶĂĨŝƐŚ͕sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĐŽŽŬĞĚ͕sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĚƌŝĞĚ͕ ،

مشروط بعدم منح محاية على بتله للمنتجات
خضروات جمففة  ،خضروات حمفوظة  ،خضروات معلبة  ،لنب sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ
مسك توان  ،خضروات مطبوخة  ،خضروات جمففة ،
الغيائية

;ŵ͘Ϳ͕tŚĞǇ͕zŽŐƵƌƚ


خضروات) 
(زابدي
حمفوظة  ،خضروات معلبة  ،لنب خميض  ،لنب

خميض  ،لنب رائب

أبسم  :مفيد سليم شحادة
رائب (زابدي) 

حطاب



أبسم  :مفيد سليم شحادة
حطاب

العنوووووووو ا  :رام
االرس ل

of: Mufid Saleem Shehadeh Hattab
 In the name In
the name of: Mufid Saleem Shehadeh Hattab

ووووووو ا
البيو :
وووووونا
هللاالعنوو
اال س ل

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů

ررة عووووووو
ووووووو ووووووو
ويال

عنوان التبليغ  :رام هللا والبرية شارع االرسال
رام هللا والبرية شارع االرسال
مشروط بعدم منح محاية على بتله للمنتجات

عنوان التبليغ :

الغيائية
مشروط بعدم منح محاية على بتله للمنتجات
الغذائية


Ϳ;3

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ
^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ

 ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů












; 3 543
Ϳ









Trade Mark No.: 31919

العالمة التجارية رقم  30505 :

يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/12/09 :







العالمة التجارية رقم  30505 :

In Class: 35
Date: 18/07/2017

Trade Mark No.: 31919

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In Class: 35
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

واالعالن وادارة وتوجيه
من اجل  :خدمات الدعاية
يف الصنف  39 :
Date: 18/07/2017
 /12
املكتيب
االعمال وتفعيل النشاط
 7102
التاريخ /09 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
وتوجيه
وادارة
واالعالن
الدعاية
خدمات
من اجل :
In the nameďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
of: Mufid Saleem Shehadeh
Hattab
أبسم  :مفيد سليم شحادة

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

حطاب

العنووووووونا

اال س ل

أبسم  :مفيد سليم شحادة

 :ا حطاب يال ووووووورة عووووووو
العنووووووونا  :ا

يال ووووووورة عووووووو

اال س ل

االرسال
رام هللا
ع االرسال
ع والبرية شار
شارهللا
والبرية :رام
عنوان التبليغ


عنوان التبليغ :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

In the name of: Mufid Saleem Shehadeh Hattab

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ
 ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů
^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů




احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة







مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31920
In Class: 12

 30571 : العالمة التجارية رقم
 07 : يف الصنف

Date: 19/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐsĞŚŝĐůĞ
In
the name of: suzhou eagle electricie vehicle
Trade Mark No.: 31920
manufacturing
co ltd
In Class: 12







الكهر
يفالسيارات
ابئيه07
: الصنف

 الصو ر.سنتشون.  نه ع ن ت ي-

 شركة سوسكي لصناعة: أبسم

جوو تف- 215121 الرمووز ال ريوودا-

السيارات الكهرابئيه

-عو ر
فوووووووووووركال
 يوطري2651265263151
,NO.22 : العننا
 الصو ر.سنتشون2651262521526
.  نه ع ن ت ي-

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶŽ͘ϵϵ͕ǇŝŶyŝŶZŽĂĚ͕'ƵŽyŝĂŶŐdŽǁŶ
͕^ƵǌŚŽƵ͕ŚŝŶĂͲŝƉĐŽĚĞ͖ϮϭϱϭϮϰͲdĞů͖ϴϲϱϭϮͲͲ
ϲϱϵϲϬϭϱϭ͕ϲϮϱϮϭϴϵϱ͕ϲϮϱϮϭϵϯϯͲĞůůƉŚŽŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶŽ͘ϵϵ͕ǇŝŶyŝŶZŽĂĚ͕'ƵŽ
͖ϴϲϭϯϳϳϭϲϳϬϰϳϲͲ&



لصناعة
 شركة سوسكي: أبسم
30571 : العالمة التجارية رقم

7102
التاريخ
طري  يو ر عو ر
,NO/.12
22 /:05نا:العن
  سيارات كهرابئيه: من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĐƚƌŝĐsĞŚŝĐůĞ
͕^ƵǌŚŽƵ͕ŚŝŶĂͲŝƉĐŽĚĞ͖ϮϭϱϭϮϰͲdĞů͖ϴϲϱϭϮͲͲ
In
the
name
of:
suzhou eagle electricie vehicle
ϲϱϵϲϬϭϱϭ͕ϲϮϱϮϭϴϵϱ͕ϲϮϱϮϭϵϯϯͲĞůůƉŚŽŶĞ
manufacturing co ltd
͖ϴϲϭϯϳϳϭϲϳϬϰϳϲͲ&



 7102/12/05 : التاريخ
  سياراتكهرابئيه: من اجل



Date:
19/07/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶŽ͘ϵϵ͕ǇŝŶyŝŶZŽĂĚ͕'ƵŽyŝĂŶŐdŽǁŶ







قوه- جووبنيتفشني-طريق
,EK.55
215121
ريوودا: التبليغال
الرمووز-عنوان
- فووووووووووو كال- 2651265263151

yŝĂŶŐdŽǁŶ͕^ƵǌŚŽƵ͕ŚŝŶĂͲŝƉĐŽĚĞ͖ϮϭϱϭϮϰͲ الرمز الربيدي
-  الصني.سوتشو. شيانغ اتون
2651262521526
dĞů͖ϴϲϱϭϮͲͲϲϱϵϲϬϭϱϭ͕ϲϮϱϮϭϴϵϱ͕ϲϮϱϮϭϵϯϯͲĞůů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶŽ͘ϵϵ͕ǇŝŶyŝŶZŽĂĚ͕'ƵŽ قوه-9690769561090
طريق بني شني,EK.55
عنوان
هاتف:-التبليغ
709071
ƉŚŽŶĞ͖ϴϲϭϯϳϳϭϲϳϬϰϳϲͲ&
;9Ϳ
yŝĂŶŐdŽǁŶ͕^ƵǌŚŽƵ͕ŚŝŶĂͲŝƉĐŽĚĞ͖ϮϭϱϭϮϰͲ
الرمز الربيدي- 9690767970256
 الصني.سوتشو. اتون- فاكس
شيانغ
dĞů͖ϴϲϱϭϮͲͲϲϱϵϲϬϭϱϭ͕ϲϮϱϮϭϴϵϱ͕ϲϮϱϮϭϵϯϯͲĞůů
- 9690769561090 هاتف- 709071
ƉŚŽŶĞ͖ϴϲϭϯϳϳϭϲϳϬϰϳϲͲ&


9690767970256- فاكس


; 9 Ϳ545













Trade
Mark No.: 31921
Trade Mark No.: 31921





 30570
 : العالمة التجارية رقم
30570 : العالمة التجارية رقم

In
In Class:
Class: 25
25

 79
79 :: الصنف
يف الصنف
يف

Date: 19/07/2017
19/07/2017
Date:

 7102
7102//12
12//05
05 :: التاريخ
التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
  املالبس ولباس القدم واذطية الراس: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
 سالمةواذطية الراس
احملسن القدم
عبد ولباس
املالبس
: من اجل
In the name of: SALAMA ABDELMOHSEN SALAMA
 سالمة: أبسم
ZAGHIR
In the name of: SALAMA ABDELMOHSEN SALAMA
زذري
 سالمة عبد احملسن سالمة: أبسم

ZAGHIR
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE

 الخل ووووووو ايووووووون يت لووووووووو: العنووووووونا
زذري
3522555111

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKE
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE

1955299110
ابو كتيلة
ايووووووون يت لووووووووو
اخلليل ووووووو
 الخل: : التبليغ
عنوانالعنووووووونا
3522555111 








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKE

1955299110  اخلليل ابو كتيلة: عنوان التبليغ










;6Ϳ



الغيائية
 املستحضرات للحمية واملكمالت: من اجل
1955299110  اخلليل ابو كتيلة: عنوان التبليغ
للحمية؛ مستحضرات ومواد الصحة الشخصية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKE

ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŚǇŐŝĞŶĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĐůĞƐ
ĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĚŝĞƚĞƚŝĐ

ĨŽŽĚƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͘


واألدوات الطبية والبيطرية؛ املنتجات

2017/11/7املستحضرات
العدد العرشون
  .الصيدالنية
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In the name of: Merck KGaA

; 6 Ϳ546

 مريك كاي جي إيه إيه: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ͕
'ĞƌŵĂŶǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 31922

In
Class: 5
Trade Mark No.: 31922
Date:
 19/07/2017
In Class: 5

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚ
Date: 19/07/2017

ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŚǇŐŝĞŶĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĐůĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚ
 ĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĚŝĞƚĞƚŝĐ

ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŚǇŐŝĞŶĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĐůĞƐ

ĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĚŝĞƚĞƚŝĐ

ĨŽŽĚƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͘
ĨŽŽĚƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͘

In the name of: Merck KGaA

;2Ϳ

In the ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ͕
name of: Merck KGaA

. س تووووو آ،  فرانكفوووون تر: العنوووونا
لم ن،  دا مشت د ا61220 ا253

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 30577 : العالمة التجارية رقم
 البرية1127 ب. ص
 9 : يف الصنف

 30577 : رقم
التجارية
7102
/12العالمة
/05 : التاريخ


 9 : يف الصنف

للحمية واملكمالت الغيائية
املستحضرات

7102/12
/05 : التاريخ: من اجل
الغيائية
واملكمالت
ومواد للحمية
املستحضرات
: للحمية؛ من اجل
الشخصية
الصحة
مستحضرات
للحمية؛ مستحضرات ومواد الصحة الشخصية


والبيطرية؛املنتجات
والبيطرية؛
واألدوات
املستحضرات
املنتجات
الطبية الطبية
واألدوات
املستحضرات
 .الصيدالنية
 .الصيدالنية
 مريك كاي جي إيه إيه: أبسم

. آ

'ĞƌŵĂŶǇ

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
'ĞƌŵĂŶǇ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


العنووووناجي إيه إيه
 مريك كاي: أبسم

س تووووو،  فرانكفوووون تر:

لم ن،  دا مشت د ا61220 ا253

. س تووووو آ،  فرانكفوووون تر: العنوووونا

 سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
لم ن، البريةد ا
مشت1127
 دا61220
ب. اص253

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: التبليغ
عنوان

 البرية1127
 ب. ص
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Trade Mark No.: 31923
In Class: 12

;2Ϳ

Date: 19/07/2017

 30573 : العالمة التجارية رقم
 07 : يف الصنف

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐsĞŚŝĐůĞ

ĚĚƌĞƐƐ͗^ƚƌĞĞƚĚƌĞƐƐ͗ǌŚĂŶŐũŝĂƚĂŶǀŝůůĂŐĞ͕ŐƵůŝŶ
ƚŽǁŶ͕ǇŝŶŐǌŚŽƵĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ŶŝŶŐďŽ
ĐŝƚǇ͕ǌŚĞũŝĂŶŐƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ĐŚŝŶĂ͘ŝƚǇ͗ŶŝŶŐďŽĐŝƚǇ
ŽƵŶƚƌǇ͗ŚŝŶĂͿŵĂŝŶůĂŶĚͿd>͗ϴϲͲϱϳϰͲϴϴϰϯϴϱϲϲ
Ĩy͗ϴϲͲϱϳϰͲϴϴϰϯϴϱϲϲ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :^ƚƌĞĞƚ
Trade Mark No.: 31923
ĚƌĞƐƐ͗ǌŚĂŶŐũŝĂƚĂŶǀŝůůĂŐĞ͕ŐƵůŝŶ
In Class: 12
ƚŽǁŶ͕ǇŝŶŐǌŚŽƵĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ŶŝŶŐďŽ
 Date:
19/07/2017
ĐŝƚǇ͕ǌŚĞũŝĂŶŐƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ĐŚŝŶĂ͘ŝƚǇ͗ŶŝŶŐďŽĐŝƚǇ
ŽƵŶƚƌǇ͗ŚŝŶĂͿŵĂŝŶůĂŶĚͿd>͗ϴϲͲϱϳϰͲ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĐƚƌŝĐsĞŚŝĐůĞ
ϴϴϰϯϴϱϲϲĨy͗ϴϲͲϱϳϰͲϴϴϰϯϴϱϲϲ



 7102/12/05 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĐƚƌŝĐsĞŚŝĐůĞ
Trade Mark
No.: 31923
In Class:
In the name
of:12Ningbo Dongfang Lingun Vehicle Made
Co.,ltd Date: 19/07/2017













  سياراتكهرابئيه: من اجل
30573 : العالمة التجارية رقم
 07
: الصنف
 يف: أبسم
دوجنفان
نينجبو
شركة
 سيارات كهرابئيه: السيارات
لصناعة من اجل

 7102/12/05 : التاريخ


 ريوووووو:

 دنووووونا الشووووو: العنووووونا

يانه ت ايلووووووووووووودة غووووووووووووونل را

ين زيامدينووووووووووووو ن نه نامق طعووووووووووووو


تش ن االص ر





بلدة،قرية زانغجيااتن: عنوان الشارع: عنوان التبليغ
 30573 : العالمة التجارية رقم
مقاطعة،نينغبو
مدينة،ينجزو
حي،ذولني
 07 : يف الصنف
الصني،تشجيانغ
 7102/12/05 : التاريخ

  سياراتكهرابئيه: من اجل


Ĩy͗ϴϲͲϱϳϰͲϴϴϰϯϴϱϲϲ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :^ƚƌĞĞƚ
ĚƌĞƐƐ͗ǌŚĂŶŐũŝĂƚĂŶǀŝůůĂŐĞ͕ŐƵůŝŶ
ƚŽǁŶ͕ǇŝŶŐǌŚŽƵĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ŶŝŶŐďŽ

ĐŝƚǇ͕ǌŚĞũŝĂŶŐƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ĐŚŝŶĂ͘ŝƚǇ͗ŶŝŶŐďŽĐŝƚǇ
ŽƵŶƚƌǇ͗ŚŝŶĂͿŵĂŝŶůĂŶĚͿd>͗ϴϲͲϱϳϰͲ
ϴϴϰϯϴϱϲϲĨy͗ϴϲͲϱϳϰͲϴϴϰϯϴϱϲϲ


االص ر

ن

الصني،تشجيانغ
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Trade Mark No.: 31925



Trade Mark No.: 31925

In Class: 7
In
Class: 7
Date: 20/07/2017

Date: 20/07/2017

ĨŽƌƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ͖ĂŝƌĐŽŶĚĞŶƐĞƌƐ͖ƉƌĞƐƐĞƐ͖ŵŽƵůĚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŝŶĚƵƐƚƌǇĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚ
ŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽƚŽƌƐ͖ǀĂůǀĞƐ;ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐͿ͖
ĨŝůƚĞƌŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĨŝůƚĞƌƐ;ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐŽƌĞŶŐŝŶĞƐͿ͖
ĨŝůƚĞƌƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĐŽŽůŝŶŐĂŝƌ;ĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐͿ͖ƉŽƵƌŝŶŐƉůĂƐƚŝĐ
ŵĂĐŚŝŶĞ͖ĐŽŶǀĞǇŽƌƐ;ŵĂĐŚŝŶĞƐͿ͖ďĞůƚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ǁƌĂƉƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐďůĞŶĚĞƌƐ
ĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ǁĂƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ǁƌŝŶŐŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇ͖ĚƌǇŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƐƉƌĂǇͲƉĂŝŶƚ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƐƉƌĂǇŝŶŐŐƵŶƐĨŽƌƉĂŝŶƚ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖

ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ ĨŽƌ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ͖ Ăŝƌ ĐŽŶĚĞŶƐĞƌƐ͖

ƉƌĞƐƐĞƐ͖ ŵŽƵůĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŝŶĚƵƐƚƌǇ

ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĂŶĚ ŵĂĐŚŝŶĞ ƚŽŽůƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ŵŽƚŽƌƐ͖ ǀĂůǀĞƐ ;ƉĂƌƚƐ ŽĨ ŵĂĐŚŝŶĞƐͿ͖ ĨŝůƚĞƌŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĨŝůƚĞƌƐ ;ƉĂƌƚƐ ŽĨ ŵĂĐŚŝŶĞƐ Žƌ ĞŶŐŝŶĞƐͿ͖
ĨŝůƚĞƌƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĐŽŽůŝŶŐĂŝƌ;ĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐͿ͖ƉŽƵƌŝŶŐ
ƉůĂƐƚŝĐ ŵĂĐŚŝŶĞ͖ ĐŽŶǀĞǇŽƌƐ ;ŵĂĐŚŝŶĞƐͿ͖ ďĞůƚƐ ĨŽƌ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖

ǁƌĂƉƉŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŝĐ

ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖

ďůĞŶĚĞƌƐ

ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ

ĨŽƌ

ŚŽƵƐĞŚŽůĚ

ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ǁƌŝŶŐŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ůĂƵŶĚƌǇ͖

ĚƌǇŝŶŐ

ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖

ƐƉƌĂǇͲƉĂŝŶƚ

ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƐƉƌĂǇŝŶŐ ŐƵŶƐ ĨŽƌ ƉĂŝŶƚ͖ ƉƌŝŶƚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĂŶĚ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ĐůĞĂŶŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ĐƵƌƚĂŝŶ ĚƌĂǁŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ ŝƌŽŶŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƐĞǁŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďŝĐǇĐůĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ ĐƌƵƐŚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĚǇĞŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƐŝǌŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŚŽƵƐĞŚŽůĚďĞĂŶũƵŝĐĞŵĂŬĞƌ͖ďĞǀĞƌĂŐĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂů͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƉŽƌƚĂďůĞ
ĚƌŝůůƐ

;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ

ĞůĞĐƚƌŝĐ

ĐŽĂů

ďŽƌĞƌͿ͖

ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐ ĐůƵƚĐŚĞƐ͕ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ůĂŶĚ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ƐĞĂůŝŶŐ ũŽŝŶƚƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ďƌĞĂĚ
ŵĂŬŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŵŽƚŽƌƐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ
ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ ŵĞƚĂů ǁŽƌŬŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƐƉƌĂǇŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖

 51913
: العالمة التجارية رقم
30579 : العالمة التجارية رقم






/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ

ĨŽƌ

تش

بلدة،قرية زانغجيااتن: عنوان الشارع: عنوان التبليغ
مقاطعة،نينغبو
مدينة،ينجزو
حي،ذولني

ĐƌƵƐŚŝŶŐ

ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖

ĞůĞĐƚƌŝĐ

ŐƌŝŶĚĞƌƐͬĐƌƵƐŚĞƌƐ ĨŽƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ŬŝƚĐŚĞŶ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŽŽŬŝŶŐ Žŝů ƉƌĞƐƐĞƐ͖ ŵĞĂƚ
ĐŚŽƉƉĞƌƐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĚŽƵŐŚ ŵĂŬĞƌƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ĨŽŽĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ ƚŽĨƵ ŵĂŬŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ďĞĂŶ ƐƉƌŽƵƚ
ŐƌŽǁŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƐƵŐĂƌ ĐĂŶĞ ƉƌĞƐƐĞƐ͖ ǀĞŐĞƚĂďůĞ
ǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŶŽŽĚůĞ ŵĂŬŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĚŝƐŚ
ǁĂƐŚĞƌƐ͖ ĂŐŝƚĂƚŽƌƐ ĨŽƌ ŬŝƚĐŚĞŶ ƵƐĞ͖ ŵŝǆŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐƌƵƐŚĞƌƐ ĨŽƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƵƐĞ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨƌƵŝƚ ƉƌĞƐƐĞƐ ĨŽƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƵƐĞ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ

 7 : يف الصنف

 2 : يف الصنف
7102 /12 /71 : التاريخ

 1217/27/12 : التاريخ

 ضاذطات [آالت]؛ ضاذطات للثالجات؛: من اجل
مكثفات هوائية؛ املكابس؛ آالت تشكيل القوالب؛

للثالجات؛ مكثفات
ضاغطات [آالت]؛
من
كات) ؛
ضاغطاتاحملر
الصمامات (قطع
الكهرابئية؛: اجل
كات
احملر
معدات الصناعة اإللكرتونية؛ اآلالت وعدد اآلالت؛

كات(؛
آالت ترشيح؛ املرشحات ( أجزاء لآلالت أو حمر

آالت الصناعة
القوالب؛)؛معدات
آالت ت
شحاتاملكابس؛
هوائية؛
كات
شكيل(للمحر
التربيد
لتنظيف هواء
املر

صب البالستيك؛ الناقالت ( آالت)؛ قشط اآلالت؛

اإللكرتونية؛ اآلالت وعدد اآلالت؛ احملركات الكهرابئية؛

الصمامات (قطع احملركات) ؛ آالت ترشيح؛ املرشحات (أجزاء

لآلالت أو حمركات(؛ املرشحات لتنظيف هواء التربيد
(للمحركات)؛ آالت صب البالستيك؛ الناقالت (آالت)؛ قشط
اآلالت؛ آالت تغليف ابللف؛ آالت التعبةة؛ الخالاات
الكهرابئية لالغراض املنزليه؛ الغساالت؛ آالت عصر الغسيل؛
االت التجفيف؛ آالت رش الدهان؛ مسدسات الرش للدهان؛

آالت اباعة؛ االالت واألجهزة للتنظيف (الكهرابئية)؛ أجهزة
الرسم على الستائر املشغلة كهرابئيا؛ االت الكوي؛ آالت

الخيااه؛ األجهزة امليكانيكية لصناعة الدراجات اهلوائية؛ آالت
السحق؛ آالت صباغة؛ آالت معايرة؛ آالت صناعة عصري

 والكهرابئية امليكانيكية؛،الفول املنزلية؛ آالت إعداد املشروابت

)احلفارات احملمولة الكهرابئية (ابستثناء حفارات الفحم الكهرابئية
 عدا عما كان للمركبات الربية؛،؛ املقابض الكهرومغناايسية
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

حلم [آالت]؛ آالت إعداد العجينة الكهرابئية؛ آالت إعداد
 حتديدا آالت صناعة فول الصواي،األغذية الكهروميكانيكية

املتجنب؛ آالت زراعة حبوب الفول؛ معاصر قصب السكر؛

آالت غسيل الخضراوات؛ آالت إعداد الشعريية؛ جالايت؛
الخضاضات الستخدام املطبخ؛ آالت خلط؛ الساحقات

الكهرابئية لالستخدام املنزيل؛ عصارات الفواكه الكهرابئية
ابلضغط ألغراض منزلية؛ حمضرات الطعام الكهرابئية؛ آالت
 الكهرابئية؛،تقطيع الخضراوات إىل شرائح لالستخدام املنزيل

حلم [آالت]؛ آالت إعداد العجينة الكهرابئية؛ آالت إعداد
األغذية الكهروميكانيكية ،حتديدا آالت صناعة فول الصواي

العرشون
العدد
2017/11/7حبوب الفول؛ معاصر قصب السكر؛
آالت زراعة
املتجنب؛
آالت غسيل الخضراوات؛ آالت إعداد الشعريية؛ جالايت؛
الخضاضات الستخدام املطبخ؛ آالت خلط؛ الساحقات

الكهرابئية لالستخدام املنزيل؛ عصارات الفواكه الكهرابئية
ابلضغط ألغراض منزلية؛ حمضرات الطعام الكهرابئية؛ آالت
تقطيع الخضراوات إىل شرائح لالستخدام املنزيل ،الكهرابئية؛

آالت تقطيع اللحوم إىل شرائح لالستخدام املنزيل ،الكهرابئية؛

معدات حليب الصواي الستخدام املطبخ؛ املكانس الكهرابئية؛

آالت التخلص من الفضالت؛ االت التنظيف ابلبخار؛ آالت

التخلص من فضالت الطعام .
أبسم

ŐƌŝŶĚĞƌƐͬĐƌƵƐŚĞƌƐ ĨŽƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ŬŝƚĐŚĞŶ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŽŽŬŝŶŐ Žŝů ƉƌĞƐƐĞƐ͖ ŵĞĂƚ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĚŽƵŐŚ ŵĂŬĞƌƐ

364ĐŚŽƉƉĞƌƐ

͕ĞůĞĐƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ĨŽŽĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ŶĂŵĞůǇ ƚŽĨƵ ŵĂŬŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ďĞĂŶ ƐƉƌŽƵƚ
ŐƌŽǁŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƐƵŐĂƌ ĐĂŶĞ ƉƌĞƐƐĞƐ͖ ǀĞŐĞƚĂďůĞ
ǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŶŽŽĚůĞ ŵĂŬŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĚŝƐŚ
ǁĂƐŚĞƌƐ͖ ĂŐŝƚĂƚŽƌƐ ĨŽƌ ŬŝƚĐŚĞŶ ƵƐĞ͖ ŵŝǆŝŶŐ
͖ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐƌƵƐŚĞƌƐ ĨŽƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƵƐĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨƌƵŝƚ ƉƌĞƐƐĞƐ ĨŽƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƵƐĞ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ĨŽŽĚ ƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ƐůŝĐĞƌƐ ĨŽƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ
͕ƵƐĞ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ŵĞĂƚ ƐůŝĐĞƌƐ ĨŽƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ƵƐĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ƐŽǇ ŵŝůŬ ŵĂŬĞƌƐ ĨŽƌ ŬŝƚĐŚĞŶ ƵƐĞ͖ ǀĂĐƵƵŵ
ĐůĞĂŶĞƌƐ͖ ŐĂƌďĂŐĞ ĚŝƐƉŽƐĂůƐ͖ ƐƚĞĂŵ ĐůĞĂŶŝŶŐ
͘ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĨŽŽĚǁĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĂůƐ
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العالمة التجارية رقم  51913:

يف الصنف  11 :

التاريخ  1217/27/12 :

من اجل  :جتهيزات التكييف؛ جتهيزات وأجهزة التهوية (تكييف

اهلواء)؛ أجهزة إعادة تسخني اهلواء؛ املشعاعات ،الكهرابئية؛

جممعات احلرارة؛ جمففات الغسيل ،الكهرابئية؛ مراوح (تكييف

اهلواء)؛ مزيالت الراوبة من اهلواء؛ أجهزة وآالت تنقية اهلواء؛
أجهزة ومعدات اهو؛ الشفااات للمطابخ؛ سخاانت املاء بغاز

الفحم؛ سخاانت املياه الكهرابئية؛ االفران الكهرومغناايسية؛

أواين الطبخ ،الكهرابئية؛ موزعات ماء الشرب الكهرابئية؛
األابريق الكهرابئية؛ مرابات اهلواء؛ الطباخات الضاغطة

(املعقمات) ،الكهرابئية؛ مكيفات هواء املركبات؛ املراوح (أجزاء

من جتهيزات تكييف اهلواء)؛ فالتر تكييف اهلواء؛ مدافئ

Trade Mark No.: 31926
In Class: 11
Date: 20/07/2017
͖ŝƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĂŝƌͲĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ Ăŝƌ ƌĞŚĞĂƚĞƌƐ͖ ƌĂĚŝĂƚŽƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ŚĞĂƚ
ͲĂĐĐƵŵƵůĂƚŽƌƐ͖ ůĂƵŶĚƌǇ ĚƌǇĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ĨĂŶƐ Ăŝƌ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͖ Ăŝƌ ĚĞŚƵŵŝĚŝĨŝĞƌƐ͖ Ăŝƌ ƉƵƌŝĨǇŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐŽŽŬŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖ ĞǆƚƌĂĐƚŽƌ ŚŽŽĚƐ ĨŽƌ ŬŝƚĐŚĞŶ ƵƐĞ͖ ĐŽĂů
͖ŐĂƐ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌƐ
͖ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐ ŽǀĞŶ͖ ĐŽŽŬŝŶŐ ƵƚĞŶƐŝůƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ
͖ĞůĞĐƚƌŝĐ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ǁĂƚĞƌ ĚŝƐƉĞŶƐĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŬĞƚƚůĞƐ
͕Ăŝƌ ŚƵŵŝĚŝĨŝĞƌƐ͖ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽŽŬĞƌƐ ĂƵƚŽĐůĂǀĞƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ĂŝƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĨĂŶƐ;ƉĂƌƚƐŽĨ

أجهزة ومعدات اهو؛ الشفااات للمطابخ؛ سخاانت املاء بغاز ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐŽŽŬŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ
ƌĞĨƌĞƐŚĞƌƐ͖ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ͖ŵŝĐƌŽǁĂǀĞŽǀĞŶƐĐŽŽŬŝŶŐ
مكيفات هواء املركبات؛ املراوح ( أجزاء من جتهيزات
الفحم؛ سخاانت املياه الكهرابئية؛ االفران الكهرومغناايسية؛ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖ ĞǆƚƌĂĐƚŽƌ ŚŽŽĚƐ ĨŽƌ ŬŝƚĐŚĞŶ ƵƐĞ͖ ĐŽĂů
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ǁĂƚĞƌƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĚŝƐŚ
2017/11/7تكييف اهلواء؛ مدافئ املركبات؛
اهلواء)؛ فالتر
العددتكييف
ǁĂƐŚĞƌƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƵƐĞ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĞŐŐďŽŝůĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
العرشون
الكهرابئية؛ ͖ŐĂƐ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌƐ
365
الطبخ ،الكهرابئية؛ موزعات ماء الشرب
أواين
ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐǇŽŐƵƌƚ͖ƐƚĞĂŵĨĂĐŝĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ƌĞĨƌĞƐŚĞƌƐ͖ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ͖ŵŝĐƌŽǁĂǀĞŽǀĞŶƐĐŽŽŬŝŶŐ
جمففاتجتهيزات
أجزاء من
تعقيماوح (
كبات؛ املر
اهلواء؛املر
مكيفات هواء
الشعر
اهلواء؛
أجهزة
جمففات
͖ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐ ŽǀĞŶ͖ ĐŽŽŬŝŶŐ ƵƚĞŶƐŝůƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƐĂƵŶĂƐ͖ďƌĞĂĚƚŽĂƐƚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĐŽĨĨĞĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
األابريق الكهرابئية؛ مرابات اهلواء؛ الطباخات الضاغطة
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ǁĂƚĞƌƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĚŝƐŚ
ĞůĞĐƚƌŝĐ
ĚƌŝŶŬŝŶŐ
ǁĂƚĞƌ
͖ĚŝƐƉĞŶƐĞƌƐ
͖ŬĞƚƚůĞƐ
خزائناملركبات؛
معقمات؛مدافئ
تكييف اهلواء؛
فالتر
اهلواء)؛
تكييف
foot
;washers
’bakers
;ovens
electricĞůĞĐƚƌŝĐ
͘slowͲĐŽŽŬĞƌƐ
التعقيم
تبخري؛
أجهزة
(الكهر
ǁĂƐŚĞƌƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƵƐĞ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĞŐŐďŽŝůĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
اوح (أجزاء
هواء املركبات؛ املر
مكيفات
الكهرابئية؛
ابئية؛،
املعقمات)
ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐǇŽŐƵƌƚ͖ƐƚĞĂŵĨĂĐŝĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
Ăŝƌ
͕ŚƵŵŝĚŝĨŝĞƌƐ͖ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽŽŬĞƌƐ ĂƵƚŽĐůĂǀĞƐ
جمففاتابئية؛اهلواء؛
الشعر؛
جمففات آالت)
اهلواء؛أجزاء من
تعقيمليست
أجهزةاحلرارة (
مبدالت
الكهر
ƐĂƵŶĂƐ͖ďƌĞĂĚƚŽĂƐƚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĐŽĨĨĞĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
من جتهيزات تكييف اهلواء)؛ فالتر تكييف اهلواء؛ مدافئ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ĂŝƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĨĂŶƐ;ƉĂƌƚƐŽĨ
͘foot washers; bakers’ ovens; electric slowͲĐŽŽŬĞƌƐ
مقايل التعقيم
الشمسية؛خزائن
تبخري؛املاءمعقمات؛
أجهزة
اوحابئية؛
الكهر
احلديد
سخاانت
العوادم؛
مر
املركبات؛ جمففات اهلواء؛ أجهزة تعقيم اهلواء؛ جمففات الشعر Ăŝƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐͿ͖ ĨŝůƚĞƌƐ ĨŽƌ Ăŝƌ

املراجل آالت)؛
للحمامات؛أجزاء من
سخاانتاحلرارة ( ليست
ابئية؛ مبدالت
الكهررابئية؛
الكه
العاملة
الكهرابئية؛ أجهزة تبخري؛ معقمات؛ خزائن التعقيم الكهرابئية؛
أفرانمقايل احلديد
الشمسية؛
سخاانت املاء
ابلغاز؛العوادم؛
مراوح
الثالجات؛
منقيات اهلواء؛
ميكروويف العوادم؛ ͖ƐƚĞƌŝůŝǌĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŚĂŝƌ ĚƌǇĞƌƐ͖ ĞǀĂƉŽƌĂƚŽƌƐ
مبدالت احلرارة (ليست أجزاء من آالت)؛ مراوح
ƐƚĞƌŝůŝǌĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƐƚĞƌŝůŝǌŝŶŐ ĐƵƉďŽĂƌĚƐ͖ ŚĞĂƚ
املراجل العاملة
[الكهر
اجلالايت
للحمامات؛ املياه؛
سخاانتجتهيزات تنقية
ابئية؛طهو]؛
أجهزة
سخاانت املاء الشمسية؛ مقايل احلديد الكهرابئية؛ سخاانت
͖ĞǆĐŚĂŶŐĞƌƐ ŶŽƚ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĞǆŚĂƵƐƚ ĨĂŶƐ
ميكروويف
ابلغاز؛رابئيةمنقيات
البيض
أفرانسلق
الثالجات؛أجهزة
اهلواء؛ املنزيل؛
لالستخدام
الكه
للحمامات؛ املراجل العاملة ابلغاز؛ منقيات اهلواء؛ الثالجات؛
͖ƐŽůĂƌ ĞŶĞƌŐǇ ǁĂƚĞƌ ŚĞĂƚĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ŝƌŽŶ ƉĂŶƐ
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أجهزة كهرابئية
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حممصات
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للوجه [محام ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ǁĂƚĞƌƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
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القهوة ؛
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إيليكرتيك
أبسمرابئية :لصنعجري
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In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.
جري ن وووووإيليكرتيك
͕ĚĚƌĞƐƐ͗:/E:/t^dZK͕Y/E^,E,h,/
ييسووووو ييد ا
أبسم العنو:وووونا  :ج
OF
ZHUHAI
'hE'KE'͕,/E
زوهايوووونانك دينووووكا
أوفووو اا ج
إنك .ييجو
أبليانسيز،انشوووو
كن
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ͖ ŚĞĂƚĞƌƐ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ Ăŝƌ ĚƌǇĞƌƐ͖ Ăŝƌ

͘bakers’ ovens; electric slowͲĐŽŽŬĞƌƐ
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أبسمالعنو
In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.
جرين وووووإيليكرت
'hE'KE'͕,/E
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ية
ر
الفك
للملكية
كاهم
وشر
سااب
:
التبليغ
عنوان نانشوووو ييجوووو اا جوووونانك دينووووكا
ك
OF ZHUHAI

البرية زوهاي
 1127أوف
أبليانسيز ،إنك.
ص .ب
الص ر



͕ĚĚƌĞƐƐ͗:/E:/t^dZK͕Y/E^,E,h,/
كاهمو و و رر
وشرروو
ساابج و ووت
التبليغ  ::جين
عنوانالعنو و و ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
للملكية الفكرية -

'hE'KE'͕,/E

البريةوو ج و و ان رن و و
 1127ير و و
ب انشو ووو
ص  .كي




 الصين


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
عنوان



ص .ب  7771البرية



Ϳ;3
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Trade Mark No.: 31927

العالمة التجارية رقم  30572 :

يف الصنف  79 :

In Class: 25





التاريخ  7102/12/71 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم واذطية الراس 




أبسم  :سلطان دمحم ابراهيم
كرسوع
العنوووونا  :نوووو يلال -عوووو

يل وووونس

Date: 20/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: sultan mohammed ibrahim karsou

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ͘ƐŚĂƌŝĂďůĂďŽŽƐũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϭϭϭϳϭϲ

In Class: 25

يف الصنف  79 :


 7102/12/71
التاريخ :
من اجل  :املالبس

التاريخ  7102/12/71 :
واذطية الراس 
القدم
القدماملالبس
من اجل :
ولباس الراس 
واذطية
ولباس

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
; 1ibrahim
Ϳ karsou
In the name of: sultan mohammed
In the name of: sultan mohammed ibrahim karsou

العدد العرشون 2017/11/7
أبسم  :سلطان
كرسوع
العنوووونا :
ج تف

أبسم  :سلطان دمحم ابراهيم
دمحمكرسوابعراهيم
العنوووونا  :نوووو يلال -عوووو

يل وووونس

ج تف 3522111516:

وووونسشارع
عووووالتبليغ يل :انبلس -
عنوان
نوووو يلال -

1955000206:
3522111516:


بليبوس هاتف ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐ͘ƐŚĂƌŝĂďůĂďŽŽƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ͘ƐŚĂƌŝĂďůĂďŽŽƐũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϭϭϭϳϭϲ
ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϭϭϭϳϭϲ

1955000206:


أبسم  :شركة كمال ومشاركوه -

حمامون ومستشارون قانونيون -




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐ͘ƐŚĂƌŝĂďůĂďŽŽƐ

ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϭϭϭϳϭϲ
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ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ͘ƐŚĂƌŝĂďůĂďŽŽƐũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϭϭϭϳϭϲ

عنوان التبليغ  :انبلس -شارع بليبوس هاتف



Date: 20/07/2017
Date: 20/07/2017



; 1 551
Ϳ

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah




مدنية
العالمة التجارية رقم  30579 :

Ϳ;1

 19رة  -فلس ،ر
الصنف  : :ال
يف العننا



Trade Mark No.: 31928
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
In
Class: 45
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
20/07/2017

 .7102ب0950 .
رام /هللا ص
التاريخ :التبليغ
عنوان
12:/71

من اجل  :خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
Trade Mark No.: 31928
العالمة التجارية رقم  30579 :

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
In Class: 45
وخدمات  19
املمتلكات واألفراد يف الصنف :
شخصية واجتماعية
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
Date: 20/07/2017
والعبارات
الكلمات
احلماية املطلق
 7102
ابستخدام /12/71 :
التاريخ
͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 
من اجل  :خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
االستخدام العام
ذات
واألرقام
والرسومات
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon
واألفراد Wa
In the name of:
املمتلكات -
كوه
الوصفيةومشار
شركة كمال
أبسم :
وخدمات شخصية واجتماعية
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ

͘MostasharoonŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
Qanoneyoon
- Madaneyah
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 
العالمة
عن
مبعزل
حمامون ومستشارون قانونيون -

مدنية






أبسم  :شركة كمال ومشاركوه -
قانونيونر-
حمامون
ومستشارون  -فلس،
العننا  :ال رة



the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
 In
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah

مدنية

فلس،بر0950 .
التبليغ: :الرامرة هللا -ص.
عنوان
العننا

عنوان التبليغ  :رام هللا ص .ب0950 .

 30579
التجاريةهيهرقم  :
العالمة
حق
اليعطي اصحاهبا
العالمة
تسجيل
ان
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
الصنف :
يف
والعبارات
املطلق
احلماية
الكلمات والعبارات
ابستخدام الكلمات
 19ابستخدام
املطلق
احلماية
واألرقام ذات االستخدام العام
الوصفية
والرسومات
الوصفية7102
والرسومات/12/71
التاريخ :
واألرقام ذات االستخدام العام


مبعزل عن العالمة

خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية
مبعزلاجل
من
عن :العالمة
املمتلكات  واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 












 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Trade
Mark No.: 31928


In Class: 45
Date:
20/07/2017




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

 ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů

552

ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ

Ϳ;9

͘ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ

Ϳ;9
Trade Mark No.: 31929

العالمة التجارية رقم  30575 :

يف الصنف  19 :

Ϳ;9

ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ



التاريخ  7102/12/71 :
الصنف  19 ::
يف
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية
من اجل
العالمة التجارية رقم  30575 :

التاريخ  7102 /12/71 :

In Class: 45
Date:
20/07/2017
Trade Mark No.: 31929

In Class: 45 >ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

Date:
20/07/2017
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů

͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ

واجتماعية
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية
من اجل  :خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية
شخصية واجتماعية
وخدمات
املمتلكات
األفراد 
واألفرادحلاجات
آخرون تلبية
يقدمها
͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 
In
 the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Waأبسم  :شركة كمال ومشاركوه
In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa
أبسم  :شركة كمال ومشاركوه -

Mostasharoon
Qanoneyoon -- Madaneyah
Madaneyah
Mostasharoon Qanoneyoon
قانونيون -
ومستشارون قانونيون
حمامون ومستشارون
حمامون


مدنية

In Class: 45

يف الصنف  19 :

التاريخ  7102/12/71 :
2017/11/7قانونية وخدمات أمنية حلماية
العرشون :خدمات
من اجل
العدد

Date: 20/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
367

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية
حلاجات األفراد
يقدمها

اليعطي اصحاهبا حق
تلبية العالمة
آخرونهيه
تسجيل
ان
In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon
Wa
كوه -
كمال ومشار
احلماية :شركة
أبسم
الكلمات والعبارات
ابستخدام
املطلق
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah
قانونيون -
ومستشارون
حمامون
ذات االستخدام العام
الوصفية واألرقام
والرسومات

مدنية عن العالمة
مبعزل
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŝƌĞŚͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
 العننا  :ال رة  -فلس ،ر
عنوان التبليغ  :رام هللا ص .ب0950 .
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ان تسجيل  هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

Ϳ;6

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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Ϳ;6

Ϳ;6












العالمة التجارية رقم  30531 :
يف الصنف  9 :
التاريخ 7102/12/71 :

العالمة التجارية رقم  30531 :
يف الصنف  9 :


مستحضرات صيدالنية وبيطرية ،

Trade Mark No.:Trade
31930
Mark No.: 31930
In Class: 5
In Class: 5
Date: 20/07/2017

WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ
͗Date: 20/07/2017/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ

التاريخ  7102/12/71 :
وبيطريةوأذيية ،للرضع /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ
من اجل :
صيدالنية او البيطري
مستحضرات لالستعمال الطيب
معدة
من اجل

:

مستحضرات صحية لغاايت طبية  ،مواد وأذيية محية

ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

واالطفال  ،مكمالت للحمية الغيائية لالنسان͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
مستحضرات صحية لغاايت طبية  ،مواد وأذيية
محيةاالسنان ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
واحليوان  ،لصقات ومواد ضماد  ،مواد حشو

وأذيية احلشرات
مستحضرات الابدة
معدة لالستعمال الطيب ،اومطهرات ،
واحليواانتĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
للرضع
البيطري
الضارة  ،مبيدات فطرايت ومبيدات أعشاب 
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

Trade Mark No.: 31930
العالمة التجارية رقم  30531 :


للعناية لالنسان
الغيائية
للحميةكة يب إتش
واالطفال  ،مكمالت أبسم  :شر
يف الصنف  9 :
واملكمالت الغيائية مسامهة
ضماد  ،مواد حشو االسنان
واحليوان  ،لصقات ومواد
خصوصية
التاريخ  7102/12/71 :العنونا  :ا ديا السو دو دمو ة Date: 20/07/2017ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŽǁĂƌůƐĂΖĂŵĂƌĞƚůƌĂŵŽŶĞ
 ،مطهرات  ،مستحضرات الابدة احلشرات واحليواانت
من اجل  :مستحضراتالرمننصيدالنية وبيطرية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ ،
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚŽǁĂƌůƐĂΖĂ
الساعة عمارة الرموين
ومبيدات رام هللا دوار
الض ارة  ،مبيدات فطرايت عنوان التبليغ :
أعشاب 
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
 ŵĂƌĞƚůƌĂŵŽŶĞ

محية
وأذيية
مواد
،
لغاايت
مستحضرات صحية
ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
In
the name of: Sharekat
طبية Be Eth Lilenaya Walmokamilat
أبسم  :شركة يب إتش للعناية


ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
Algthaiya
Mosahama Khososiya
البيطري وأذيية للرضع
الطيب او
لالستعمال
معدة
مسامهة
الغيائية
واملكمالت
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
واالطفال  ،مكمالت للحمية الغيائية لالنسان
خصوصية
االسنان
حشو
مواد
،
ضماد
ومواد
لصقات
،
واحليوان
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŽǁĂƌůƐĂΖĂŵĂƌĞƚůƌĂŵŽŶĞ
ديا السو دو دمو ة
العنونا  :ا
الرمنن  ،مستحضرات الابدة احلشرات واحليواانت
 ،مطهرات
In the name of: Sharekat Be Eth Lilenaya Walmokamilat
Algthaiya Mosahama Khososiya

In Class: 5

أعشاب 
دوارومبيدات
هللاايت
مبيداترامفطر
الض
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚŽǁĂƌůƐĂΖĂ
الرموين
الساعة عمارة
ارة ،التبليغ :
عنوان
InŵĂƌĞƚůƌĂŵŽŶĞ
the name of: Sharekat Be Eth Lilenaya Walmokamilat
أبسم  :شركة يب إتش للعناية

Algthaiya
Mosahama
Khososiya

واملكمالت الغيائية مسامهة
خصوصية

العنونا  :ا



ديا السو دو دمو ة

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŽǁĂƌůƐĂΖĂŵĂƌĞƚůƌĂŵŽŶĞ
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Trade Mark No.: 31931

 30530 : العالمة التجارية رقم

In Class: 4
Date: 20/07/2017
Trade Mark No.: 31931



In Class:
4
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ͖

Date: 20/07/2017
ĚƵƐƚĂďƐŽƌďŝŶŐ͕ǁĞƚƚŝŶŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ĨƵĞůƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ͖
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƚŽƌƐƉŝƌŝƚͿĂŶĚŝůůƵŵŝŶĂŶƚƐ͖ĐĂŶĚůĞƐĂŶĚǁŝĐŬƐ
ĚƵƐƚĂďƐŽƌďŝŶŐ͕ǁĞƚƚŝŶŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ĨƵĞůƐ
ĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͘;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƚŽƌƐƉŝƌŝƚͿĂŶĚŝůůƵŵŝŶĂŶƚƐ͖ĐĂŶĚůĞƐĂŶĚǁŝĐŬƐ




 1 : يف الصنف
 7102/12/71 : التاريخ
30530 : العالمة التجارية رقم




1 : الصنف
 يف: من اجل
 مركبات،  مزلقات، وشحوم صناعية
زيوت
 7102/12/71 : التاريخ

ذلك
 ( مبا،وقود
زيوت الغبار
وتثبيت
وترطيب
كبات
 مر،مزلقاتيف
صناعية، وشحوم
: من اجل

امتصاص
وقود ( مبا يف
، الغبار
وترطيب
وفتائل
وتثبيتمشوع
، إضاءة
امتصاصمواد
، ) وقود احملركات
لالضاءةذلك
ĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͘
  مشوع وفتائل لالضاءة،  مواد إضاءة، ) وقود احملركات
In the name
of:
Abed
Alkreem
Abed
Dragmeh عبد الرحيم
الرحيم
In the
name
of: Abed
Alkreem
AbedAlraheem
Alraheem Dragmeh
عبدالكرمي
رميعبد: الك
 عبد أبسم: أبسم
انجي دراذمة

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞŝƚŽŶŝĂůƋŽƌďDŶZĂǁĚĂƚůĨĂũƌ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞŝƚŽŶŝĂůƋŽƌďDŶZĂǁĚĂƚůĨĂũƌ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞŝƚŽŶŝĂ
ůƋŽƌďDŶZĂǁĚĂƚůĨĂũƌ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞŝƚŽŶŝĂ

ůƋŽƌďDŶZĂǁĚĂƚůĨĂũƌ


ي تنن و ب و لقرب موور

انجي دراذمة

العن ونا

 ا يضو يالف ر: العن ونا
تنن و ب و لقرب موور

 رام هللا بيتونيا ابلقرب من روضة: عنوان التبليغ

هللا بيتونيا ابلقرب من روضة

يضو الف ر
الفجر
 رام: عنوان التبليغ

الفجر








 ا:
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Trade Mark No.: 31934
In Class: 35
Date: 20/07/2017

Trade Mark No.: 31934

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
In Class: 35







 30531 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف


 7102/12/71 : التاريخ

 30531 : العالمة التجارية رقم

ادارة وتوجيه األعمال وتفعيل
 خدمات: من اجل
 39 : يف الصنف
 على وسائل االعالم7102
السلع/12
عرض
/71 :,املكتيب
النشاط التاريخ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ
Date: 20/07/2017
;ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶͲͿ͕ĨŽƌƌĞƚĂŝůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ŝƌĞĐƚŵĂŝů
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
 خدمات ادارة وتوجيه األعمال وتفعيل: من اجل
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͕
 نشر,  االعالن ابلربيد املباشر, لغاايت البيع ابلتجزئة
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
;ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶͲͿ͕ĨŽƌƌĞƚĂŝůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ŝƌĞĐƚŵĂŝů  عرض السلع على وسائل االعالم,النشاط املكتيب
لغاايت
املعارض
, واالعالن
مواد الدعاية
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͕
جتاريةنشر
, املباشر
ابلربيد
تنظيماالعالن
, ابلتجزئة
لغاايت البيع
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕KƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͗ĚŽŝŶŐĂĚƐ
جتارية
لغاايت
املعارض
تنظيم
,
واالعالن
الدعاية
مواد
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ
 تنظيم املعارض التجارية لغاايت التجارية, او االعالنية
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕KƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͗ĚŽŝŶŐĂĚƐ
ŽƵƚĚŽŽƌƐ͕WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ͕
 تنظيم املعارض التجارية لغاايت التجارية, او االعالنية
ŽƵƚĚŽŽƌƐ͕WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ͕
عرض, اخلارجي
, اخلارجي
واالعالن
 الد, االعالنية
او
ĨŽƌƌĞƚĂŝůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕WƵďůŝĐŝƚǇ͕ĂĚƐ͕WƵďůŝĐŝƚǇĂŐĞŶĐŝĞƐ͕
ĨŽƌƌĞƚĂŝůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕WƵďůŝĐŝƚǇ͕ĂĚƐ͕WƵďůŝĐŝƚǇĂŐĞŶĐŝĞƐ͕
عرض
واالعالن
عايةالدعاية
, االعالنية
او
WƵďůŝĐŝƚǇŵĂƚĞƌŝĂůƌĞŶƚĂů͕WƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚƐ;ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨͲͿ͕
WƵďůŝĐŝƚǇŵĂƚĞƌŝĂůƌĞŶƚĂů͕WƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚƐ;ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨͲͿ͕
, ئة,ابلتجز
البيعالبيع
لغاايتلغاايت
اتصاالت
على وسائل
ابلتجزئة
اتصاالت
السلعوسائل
السلع على
WƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚ;tƌŝƚŝŶŐŽĨͲͿ͕ZĞŶƚĂůŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͕
WƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚ;tƌŝƚŝŶŐŽĨͲͿ͕ZĞŶƚĂůŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͕
ZĞŶƚĂůŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚŝŵĞŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ͕
 اتجري,  وكاالت الدعاية واالعالن, الدعاية واالعالن
ZĞŶƚĂůŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚŝŵĞŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ͕
ZĞŶƚĂů;WƵďůŝĐŝƚǇŵĂƚĞƌŝĂůͲͿ
 اتجري,  وكاالت الدعاية واالعالن, الدعاية واالعالن
مواد الدعاية واالعالن نشر نصوص الدعاية واالعالن
ZĞŶƚĂů;WƵďůŝĐŝƚǇŵĂƚĞƌŝĂůͲͿ
املساحات
نشر االعالنية
النصوص
الدعايةكتابة
,
اتجريواالعالن
الدعاية, نصوص
واالعالن

In the name of: Choueiri Group FZ-LLC

 اتجري وقت الدعاية واالعالن يف وسائل, االعالنية
 اتجري املساحات, النصوص االعالنية
  اتجري مواد الدعاية واالعالن, االعالم

مواد
 كتابة,

واالعالن يف وسائل
, االعالنية
الدعايةجروب
وقتشويري
اتجريشركة
: أبسم
م
م
ذ
ة
حر
منطقة
  اتجري مواد الدعاية واالعالن, االعالم

او االعالنية  ,الدعاية واالعالن اخلارجي  ,عرض
السلع على وسائل اتصاالت لغاايت البيع ابلتجزئة ,

2017/11/7
العرشون
العدد
كاالت الدعاية واالعالن  ,اتجري
واالعالن  ,و
الدعاية
مواد الدعاية واالعالن نشر نصوص الدعاية واالعالن
 ,كتابة النصوص االعالنية  ,اتجري املساحات

االعالنية  ,اتجري وقت الدعاية واالعالن يف وسائل
االعالم  ,اتجري مواد الدعاية واالعالن 

أبسم  :شركة شويري جروب

͕ĨŽƌƌĞƚĂŝůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕WƵďůŝĐŝƚǇ͕ĂĚƐ͕WƵďůŝĐŝƚǇĂŐĞŶĐŝĞƐ
͕ͿͲWƵďůŝĐŝƚǇŵĂƚĞƌŝĂůƌĞŶƚĂů͕WƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚƐ;ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
͕WƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚ;tƌŝƚŝŶŐŽĨͲͿ͕ZĞŶƚĂůŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ
͕ZĞŶƚĂůŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚŝŵĞŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ
369
ͿͲZĞŶƚĂů;WƵďůŝĐŝƚǇŵĂƚĞƌŝĂů

In the name of: Choueiri Group FZ-LLC

منطقة حرة  -ذ م م

العنوووووووونا  :ص ب  21216ديوووووووو ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϮϭϴϭϲƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ ,

االم ات العر و المتحدة

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

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





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31938

العالمة التجارية رقم  30539 :

In Class: 30

يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/12/71 :

من اجل   :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة


 30539
التجار،ية رقم  :
والساذو  ، ،الدقيق
التابيوكا
العالمةاالرز
االصطناعية ،

الصنف :
يف
 31من احلبوب  ،اخلبز والفطائر
املصنوعة
واملستحضرات
التاريخ  7102/12/71 :
واحللوايت  ،احللوايت املثلجة  ،عسل النحل والعسل
من اجل

:

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة

Date: 20/07/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 31938
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

Date: 20/07/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

اخلردل ،
التابيو،كا امللح ،
ومسحوق ،اخلبيز
االسود  ،اخلمرية
الدقيق
والساذو ، ،
االصطناعية  ،االرز
الثلج 
البهارات
واملستحضراتالتوابل )
اخلل والصلصات ( ،
والفطائر
احلبوب  ،،اخلبز
املصنوعة ،من
In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal
املثلجة  ،عسل النحل والعسل
شر ،
:واحللوايت
احللوايترياج
كة الم
أبسم
Altegareya Mosahama Khososiya
ومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،
اخلمرية
،
االسود
انرتانشيوانل التجارية مسامهة
اخلل والصلصات ( ،التوابل )  ،البهارات  ،الثلج 
خصوصية
In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal
أبسم  :شركة المرياج
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞůŶĂƐĞƌ
العننا  :غزه الرم ل ع النصر
Altegareya Mosahama Khososiya
انرتانشيوانل التجارية مسامهة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞ
ذزه الرمال شارع النصر
عنوان التبليغ :
خصوصية
 ůŶĂƐĞƌ

ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞůŶĂƐĞƌ
العننا  :غزه الرم ل ع النصر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞ
عنوان التبليغ  :ذزه الرمال شارع النصر




ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

ůŶĂƐĞƌ
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Trade Mark No.: 31939
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  30535 :
يف الصنف  31 :




التاريخ  7102/12/71 :

Date: 20/07/2017



من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
 30535
العالمة التجارية
التابيوكا والساذو  ، ،الدقيق
رقم  :،االرز ،
االصطناعية
يف الصنف  31 :
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر
7102،/12
التاريخ /71 :
احللوايت املثلجة  ،عسل النحل والعسل
واحللوايت
والكاكاو
اخلمرية والشاي
االسود ،القهوة
من اجل :
والقهوة ،
امللح  ،اخلردل
ومسحوق اخلبيز ،
الدقيق
والساذو ،
التابيوكا
اخلل  ،االرز ،
االصطناعية
البهارات ،،الثلج 
التوابل ) ،
والصلصات ( ،

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
TradeƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Mark No.: 31939
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class:
30
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
Date: 20/07/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
والفطائر
In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

اج  ،اخلبز
احلبوب
املصنوعة
شركةمن المري
واملستحضرات :
أبسم
عسل النحل والعسل
املثلجة ،مسامهة
احللوايتالتجارية
واحللوايتانرت،انشيوانل

Altegareya Mosahama Khososiya

خصوصية ومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،
االسود  ،اخلمرية
النصر ،الثلج 
الرم) ل ،عالبهارات
التوابل
اخلل
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞůŶĂƐĞƌ
والصلصاتنا  (: ،غزه
العن
In the name
of:
Sharekat
Lamirage
Internashonal
كة  :ذزهالمري
عنوان شر
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞ
الرمالاجشارع النصر
التبليغ
Altegareya
Mosahama Khososiya
 ůŶĂƐĞƌ
انشيوانل التجارية مسامهة
انرت


خصوصيةان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
الكلمات والعبارات
احلمايةغزهاملطلق
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞůŶĂƐĞƌ
ابستخدامالنصر
الرم ل ع
العننا :
النصر االستخدام العام
واألرقام ذات
والرسومات
الوصفية شارع
ذزه الرمال
عنوان التبليغ :

مبعزل عن العالمة
تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


العالمة التجارية رقم  30511 :
يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/12/71 :
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Ϳ ; 03
Date: 20/07/2017



يف الصنف :
املصنوعة31من  احلبوب  ،اخلبز والفطائر
واملستحضرات
التاريخ  7102/12/71 :
واحللوايت  ،احللوايت املثلجة  ،عسل النحل والعسل
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة

اخلردل ،
التابيوكاامللح ،
اخلبيز ،
ومسحوق
اخلمرية
الدقيق
والساذو ، ،
االرز ،
االصطناعية ،
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر





Trade Mark No.: 31940
In Class: 30

من اجل   :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
كا 30511
التابيو :
التجارية رقم
االصطناعية ،العالمة
والساذو  ، ،الدقيق
االرز ،

االسود ،

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞ

ůŶĂƐĞƌ


Ϳ ; 03
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 31940
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
Date: 20/07/2017
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ


͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ



In Class: 30

يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/12/71 :

العدد
 2017/11/7والشاي والكاكاو والقهوة
العرشون  :القهوة
من اجل
االصطناعية  ،االرز  ،التابيوكا والساذو  ، ،الدقيق
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر
واحللوايت  ،احللوايت املثلجة  ،عسل النحل والعسل

Date: 20/07/2017

371
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

االسود  ،اخلمرية ومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،

اخلل والصلصات ( ،التوابل )  ،البهارات  ،الثلج 
In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal
أبسم  :شركة المرياج
Altegareya Mosahama Khososiya
انرتانشيوانل التجارية مسامهة
خصوصية

العننا  :غزه الرم ل ع

ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞůŶĂƐĞƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞ
 ůŶĂƐĞƌ


النصر

عنوان التبليغ  :ذزه الرمال شارع النصر
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Ϳ ; 06





العالمة التجارية رقم  30513 :
يف الصنف  39 :






Trade Mark No.: 31943
In Class: 35
Date: 20/07/2017
Trade Mark No.: 31943
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In
Class: 35
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


التاريخ  7102/12/71 :
العالمة التجارية رقم  30513 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
يف الصنف  39 :
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب  /
Date: 20/07/2017
التاريخ  7102/12/71 :
In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal
أبسم  :شركة المرياج
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
Altegareya Mosahama
Khososiya
انرتانشيوانل التجارية مسامهة
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب  /
خصوصية
In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal
أبسم  :شركة المرياج
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞůŶĂƐĞƌ
العننا  :غزه الرم ل ع النصر
Altegareya
Mosahama Khososiya
انرتانشيوانل التجارية مسامهة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞ
عنوان التبليغ  :ذزه الرمال شارع النصر
خصوصية
 ůŶĂƐĞƌ

ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞůŶĂƐĞƌ
النصر
ع
ل
الرم
ه
ز
غ
:
ا
ن
العن

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :'ĂǌĂůƌĞŵĂů^ŚĂƌΖĞ
ابستخدامشارع النصر
املطلق ذزه الرمال
احلماية التبليغ :
عنوان
الكلمات والعبارات
 ůŶĂƐĞƌ

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام


ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
مبعزل عن العالمة
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن 
العالمة

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
العدد العرشون 2017/11/7
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العالمة التجا رية رقم  44933:



Trade Mark No.: 31944
In Class: 8

يف الصنف  8 :

Date: 23/07/2017

التاريخ  3740/70/34 :

من اجل  :عدد وادوات يدوية (تدار ابليد) ،ادوات قطع (شوك

وسكاكني

ادوات

ومالعق)،

حالقة،علب

احلالقة،قطاعات(سكاكني)،مكاوي

ماكينات
لتجعيد

شعر،مالقط

الشعر،ادوات كهرابئية وغري كهرابئية الزالة الشعر،ملمعات
اظافر كهرابئية وغري كهرابئية ،مقصات شعر لالستعمال

الشخصي (كهرابئية وغري كهرابئية)،مالقط إلزالة الشعر،ادوات

شحذ السكاكني،اطقم العناية أبظافر اليدين،اطقم كهرابئية

للعناية أبظافر اليدين،مرشات تدار ابليد لبثق املعاجني
تلميع

املصطكاوية،ادوات

كهرابئية

االظافر

أوغري

كهرابئية،مقلمات اظافر كهرابئية أو غري كهرابئية،مبارد

اظافر،مبارد

لألظافر،كماشات

كهرابئية

مسامري،مبارد

ابرية،سكاكني ملزج االلوان،أطقم العناية أبظافر القدمني،سكاكني
اجليب،سكاكني

للتقليم،شفرات

لألمواس،ماكينات

للتقليم،

ماكينات

مقصات

حالقة

للتقليم،

احلالقة،مشاحذ
كهرابئية

مقراضات

أو

جلدية
غري

كهرابئية،مقصات،ادوات سن (شحذ)،شفرات قص،جمزات

(عدد يدوية)،ادوات للمائدة (سكاكني وشوك ومالعق)،مالقط 
أبسم  :بيري منري فواز ابو حليس

,ĂŶĚ ƚŽŽůƐ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚƐ

͗/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ

͕ͿͲ;ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚͿ͕ ĐƵƚůĞƌǇ͕ ƌĂǌŽƌƐ͕ ĂƐĞƐ ;ZĂǌŽƌ
͕ŚŽƉƉĞƌƐ ŬŶŝǀĞƐ ،ƌŝŵƉŝŶŐ ŝƌŽŶƐ ،ƵƌůŝŶŐ ƚŽŶŐƐ
͕ĞƉŝůĂƚŝŽŶ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĂŶĚ ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
&ŝŶŐĞƌŶĂŝů ƉŽůŝƐŚĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ Žƌ ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͕ ,Ăŝƌ
͕ĐůŝƉƉĞƌƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂŶĚŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
,ĂŝƌͲƌĞŵŽǀŝŶŐ ƚǁĞĞǌĞƌƐ͕ <ŶŝĨĞ ƐƚĞĞůƐ͕ DĂŶŝĐƵƌĞ
ͲƐĞƚƐ͕ DĂŶŝĐƵƌĞ ƐĞƚƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ DĂƐƚŝĐƐ ;'ƵŶƐ͕ ŚĂŶĚ
͕ŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞǆƚƌƵƐŝŽŶ ŽĨͲͿ͕ EĂŝů ďƵĨĨĞƌƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐ Žƌ ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͕ EĂŝů ĐůŝƉƉĞƌƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ Žƌ
ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͕ EĂŝů ĨŝůĞƐ͕ EĂŝů ĨŝůĞƐ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ EĂŝů
͕ŶŝƉƉĞƌƐ͕EĞĞĚůĞĨŝůĞƐ͕WĂůĞƚƚĞŬŶŝǀĞƐ͕WĞĚŝĐƵƌĞƐĞƚƐ
͕WĞŶŬŶŝǀĞƐ͕ WƌƵŶŝŶŐ ŬŶŝǀĞƐ͕ WƌƵŶŝŶŐ ƐĐŝƐƐŽƌƐ
͕WƌƵŶŝŶŐƐŚĞĂƌƐ͕ZĂǌŽƌďůĂĚĞƐ͕ZĂǌŽƌƐƚƌŽƉƐ͕ZĂǌŽƌƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐ Žƌ ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ͕ ^ĐŝƐƐŽƌƐΎ͕ ^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ ^ŚĞĂƌ ďůĂĚĞƐ͕ ^ŚĞĂƌĞƌƐ ŚĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ dĂďůĞ ĐƵƚůĞƌǇ ŬŶŝǀĞƐ͕ ĨŽƌŬƐ ĂŶĚ
ƐƉŽŽŶƐ͕dǁĞĞǌĞƌƐ

In the name of: Pier Moneer Fawaz Abu Halis

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂŝĨĂ^ŚĂƌΖĞzĂĨĂϱϵW͘K͘ϵϬϳϮ
العنوان  :حيفا شارع يافا  95ص.ب  5709اسرائيل
/ƐƌĂĞů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :فلسطني -البرية-البالوع -عمارة البدر-الطابق
االول ،جوال رقم 7099474774











373

2017/11/7 العدد العرشون

; 3 561
Ϳ






Trade Mark No.: 31945

 44930: العالمة التجارية رقم

In Class: 3

 4 : يف الصنف

Date: 23/07/2017

 3740/70/34 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐ لواصق،غسول(لوشن) للشعر،مستحضرات جتميل

ĨŽƌ ĂĨĨŝǆŝŶŐ ĨĂůƐĞ ŚĂŝƌ͕ ĚŚĞƐŝǀĞƐ ĨŽƌ ĐŽƐŵĞƚŝĐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ ůŽĞ ǀĞƌĂ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƐƚƌŝŶŐĞŶƚƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƚŚƐ
;ŽƐŵĞƚŝĐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌ—Ϳ͕ůĞĂĐŚŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞĐŽůŽƌĂŶƚƐ ĨŽƌ ĐŽƐŵĞƚŝĐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕
ůĞĂŶŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
ŽůŽƌͲƌĞŵŽǀŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ƌĞĂŵƐ ;ŽƐŵĞƚŝĐͲͿ͕ĞƉŝůĂƚŽƌŝĞƐ͕
ĞƉŝůĂƚŽƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ǇĞƐ;ŽƐŵĞƚŝĐ—Ϳ͕'ƌĞĂƐĞƐ
ĨŽƌ ĐŽƐŵĞƚŝĐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ ,Ăŝƌ ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͕ ,Ăŝƌ ĚǇĞƐ͕
,Ăŝƌ ƐƉƌĂǇ͕ ,Ăŝƌ ǁĂǀŝŶŐ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ DĂŬĞͲƵƉ͕
DĂŬĞͲƵƉƉŽǁĚĞƌ͕ DĂŬĞͲƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕DĂŬĞͲƵƉ
ƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕EĞƵƚƌĂůŝǌĞƌƐĨŽƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ǁĂǀŝŶŐ͕ WŽŵĂĚĞƐ ĨŽƌ ĐŽƐŵĞƚŝĐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ ^ŚŝŶŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƉŽůŝƐŚ͕tĂǆ;ĞƉŝůĂƚŽƌǇ—Ϳ͕^ŬŝŶĐĂƌĞ
;ŽƐŵĞƚŝĐ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ—Ϳ͕ ^ŬŝŶ ǁŚŝƚĞŶŝŶŐ
ĐƌĞĂŵƐ

;3Ϳ

قابضات لألوعية ألغراض،صبار األلوفريا ألغراض التجميل
مستحضرات،لإلستحمام

جتميلية

مستحضرات،التجميل

ألغراض

)ألوان

قصر(مزيالت

مواد دهنية،أصباغ جتميلية،مستحضرات ازالة الشعر،شعر
)رذاذ (سرباي، أصباغ للشعر،ملوانت للشعر،ألغراض التجميل

مساحيق،مكياج،الشعر

جتعيد

مستحضرات،للشعر

 مبطالت،مستحضرات ازالة املكياج،مستحضرات مكياج،مكياج
مستحضرات،مراهم ألغراض التجميل،الشعر الدائم
جتعيد


مستحضرات جتميل للعناية،مشع ازالة الشعر،)تلميع(ملمعات
 .كرميات تبيض بشرة،ابلبشرة

 بيري منري فواز ابو حليس: أبسم

ب. ص95  حيفا شارع يافاا: العنوان

 اسرائيل5709

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 عمارة-البالوع- البرية- فلسطني: عنوان التبليغ





مستحضرات،التجميل

مزيالت،كرميات جتميلية،مستحضرات إزالة األلوان،تنظيف

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂŝĨĂ^ŚĂƌΖĞzĂĨĂϱϵW͘K͘ϵϬϳϮ/ƐƌĂĞů



من اجل

مستحضرات،لواصق ألغراض التجميل،لتثبيت الشعر املستعار

In the name of: Pier Moneer Fawaz Abu Halis



:

; 3562
Ϳ

7099474774  جوال رقم،الطابق االول-البدر










Trade Mark No.: 31946

 30516 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3
Date: 23/07/2017
Trade
Mark No.: 31946
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ
In Class: 3
ĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞŚĂŝƌ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ůŽĞ
Date: 23/07/2017
ǀĞƌĂƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐƐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƐƚƌŝŶŐĞŶƚƐĨŽƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƚŚƐ;ŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ—
ĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞŚĂŝƌ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ůŽĞ
ǀĞƌĂƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐƐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƐƚƌŝŶŐĞŶƚƐĨŽƌ
Ϳ͕ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽůŽƌĂŶƚƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƚŚƐ;ŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ—
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŽůŽƌͲƌĞŵŽǀŝŶŐ
Ϳ͕ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽůŽƌĂŶƚƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŽůŽƌͲƌĞŵŽǀŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƌĞĂŵƐ;ŽƐŵĞƚŝĐͲͿ͕ĞƉŝůĂƚŽƌŝĞƐ͕ĞƉŝůĂƚŽƌǇ

 3 : يف الصنف
 7102/12/73 : التاريخ







 30516 : رقم
 العالمة التجارية: من اجل
)ذسول(لوشن،جتميل
مستحضرات
 3 : يف الصنف
لواصق ألذراض،املستعار
الشعر
 7102/12
/73 : لتثبيت
لواصق التاريخ،للشعر

ألذراض

األلوفريا

صبار

مستحضرات،التجميل

)ذسول( لوشن، مستحضرات جتميل: من اجل
لواصق ألذراض،لواصق لتثبيت الشعر املستعار،للشعر

األلوفرياألذراض

ألذراض
ألذراض

صبار

لألوعية

مستحضرات،قابضاتالتجميل،التجميل
لألوعية
قابضات،التجميل

Trade Mark No.: 31946

 30516 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3
Date: 23/07/2017

374

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ

ĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞŚĂŝƌ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ůŽĞ
ǀĞƌĂƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐƐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƐƚƌŝŶŐĞŶƚƐĨŽƌ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƚŚƐ;ŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ—
Ϳ͕ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽůŽƌĂŶƚƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŽůŽƌͲƌĞŵŽǀŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƌĞĂŵƐ;ŽƐŵĞƚŝĐͲͿ͕ĞƉŝůĂƚŽƌŝĞƐ͕ĞƉŝůĂƚŽƌǇ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ǇĞƐ;ŽƐŵĞƚŝĐ—Ϳ͕'ƌĞĂƐĞƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕,ĂŝƌĐŽůŽƌĂŶƚƐ͕,ĂŝƌĚǇĞƐ͕,ĂŝƌƐƉƌĂǇ͕,ĂŝƌǁĂǀŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕DĂŬĞͲƵƉ͕DĂŬĞͲƵƉƉŽǁĚĞƌ͕DĂŬĞͲƵƉ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕DĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
EĞƵƚƌĂůŝǌĞƌƐĨŽƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚǁĂǀŝŶŐ͕WŽŵĂĚĞƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕^ŚŝŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƉŽůŝƐŚ͕tĂǆ;ĞƉŝůĂƚŽƌǇ—
Ϳ͕^ŬŝŶĐĂƌĞ;ŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ—Ϳ͕^ŬŝŶǁŚŝƚĞŶŝŶŐ
ĐƌĞĂŵƐ



 3 : يف الصنف
 7102
/12/73
: التاريخ
2017/11/7
العرشون
العدد

)ذسول(لوشن، مستحضرات جتميل: من اجل
لواصق ألذراض،لواصق لتثبيت الشعر املستعار،للشعر
ألذراض

األلوفريا

ألذراض
جتميلية

لألوعية



ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂŝĨĂ^ŚĂƌΖĞzĂĨĂϱϵW͘K͘ϵϬϳϮ/ƐƌĂĞů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

مستحضرات،مزيالت شعر،كرميات جتميلية،األلوان

مواد دهنية ألذراض،أصباغ جتميلية،ازالة الشعر
)رذاذ (سرباي، أصباغ للشعر،ملوانت للشعر،التجميل
1955013113 جتعيدرقم
 جوال،االول
الطابق- البدر
مساحيق،مكياج،الشعر
مستحضرات،للشعر

مستحضرات ازالة،مستحضرات مكياج،مكياج

 .تبيض بشرة

 بيري منري فواز ابو حليس: أبسم

ب. ص52 فو

ف ع

: العننا

1955013113  جوال رقم،الطابق االول- البدر
 اسراي2352 

 عمارة- البالوع-  البرية-  فلسطني: عنوان التبليغ






قابضات،التجميل
مستحضرات،التجميل

مستحضرات قصر(مزيالت ألوان) ألذراض،لإلستحمام
مستحضرات إزالة،مستحضرات تنظيف،التجميل

;1Ϳ
In the name of: Pier Moneer Fawaz Abu Halis



مستحضرات،التجميل

مراهم ألذراض، مبطالت جتعيد الشعر الدائم،املكياج

مشع ازالة،)مستحضرات تلميع(ملمعات،التجميل

كرميات،مستحضرات جتميل للعناية ابلبشرة،الشعر





صبار

; 1 Ϳ563

1955013113  جوال رقم،الطابق االول
- البدر











Trade Mark No.: 31947
In Class: 1

;1Ϳ


Date: 23/07/2017

Trade Mark No.: 31947
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂďƌĂƐŝǀĞƐ;ĂƵǆŝůŝĂƌǇĨůƵŝĚƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚͿ
In
Class: 1

ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ
Date:
23/07/2017

ƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůďŽĚǇ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂďƌĂƐŝǀĞƐ;ĂƵǆŝůŝĂƌǇĨůƵŝĚƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚͿ

ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ
ĨŝůůĞƌƐĂƵǆŝůŝĂƌǇĨůƵŝĚƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂďƌĂƐŝǀĞƐďůĞĂĐŚŝŶŐ
ƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůďŽĚǇ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ;ĚĞĐŽůŽƌĂŶƚƐͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĨŝůůĞƌƐĂƵǆŝůŝĂƌǇĨůƵŝĚƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂďƌĂƐŝǀĞƐďůĞĂĐŚŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ;ĚĞĐŽůŽƌĂŶƚƐͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐďƌŝŐŚƚŝŶŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐ;ĐŽůŽƌͲĐŽƵůŽƌͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐďƌŝŐŚƚŝŶŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐ;ĐŽůŽƌͲĐŽƵůŽƌͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐĐĂƌďŽĚǇĨŝůůĞƌĐĞŵĞŶƚĨŽƌŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶ
ƉƵƌƉŽƐĞƐĐĂƌďŽĚǇĨŝůůĞƌĐĞŵĞŶƚĨŽƌŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶ
ĂƌƚŝĐůĞƐĐĞŵĞŶƚ;ŽŝůͿ;ƉƵƚƚǇĨŝůůĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞďŽĚŝĞƐͿ
ĂƌƚŝĐůĞƐĐĞŵĞŶƚ;ŽŝůͿ;ƉƵƚƚǇĨŝůůĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞďŽĚŝĞƐͿ
ƉĂŝŶƚ;ĐŚĞŵŝĐĂůƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨͿ

ƉĂŝŶƚ;ĐŚĞŵŝĐĂůƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨͿ







 30512 : العالمة التجارية رقم
 0 : يف الصنف




 7102/12/73 : التاريخ

 30512 : العالمة التجارية رقم

موانع مساعده تستخدم مع مواد
من اجل
 0 :: الصنف
يف
 7102 /12/73 : التاريخ
 لواصق لورق,  لواصق الذراض صناعيه,السنفره

 موانع مساعده تستخدم مع مواد: من اجل
لواصق هلياكل
حشوات, , صناعيه
الذراض اجلدران
لواصق لبالط
اجلدران
لورق
لواصق, ,السنفره
 حشوات هلياكل,  لواصق لبالط اجلدران, اجلدران
, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات
, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات

الذراض صناعيه
الوان))الذراض
مزيالت الوان
قاصرهه ((مزيالت
مستحضرات
,, صناعيه
مستحضرات قاصر

 حشوه,كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه
 حشوه,كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه
 لواصق الصالح املواد املكسوره, هلياكل السيارات



املكسوره
السيارات

املواد
الصالح
لواصق
, السيارات
هلياكل,
هياكل
حشوات
,)معجون
(امسنت زييت


 مستحضرات كيميائيه لتصنيع الدهاانت,
هياكل  السيارات
حشوات
Trade Mark No.: 31947
30512,)معجون
: زييت(ية رقم
امسنت التجار
العالمة,
In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al  لالستثمار
 شركه ابومنشار: أبسم
tasweeq
 كيميائيه لتصنيع الدهاانت
والتسويق
In Class: 1
 0مستحضرات
: الصنف
يف,
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ
 عووو2- الحوورس-  الخل ووو: العنوونا
In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al
 شركه ابومنشار لالستثمار: أبسم

ĨŝůůĞƌƐĂƵǆŝůŝĂƌǇĨůƵŝĚƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂďƌĂƐŝǀĞƐďůĞĂĐŚŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ;ĚĞĐŽůŽƌĂŶƚƐͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐďƌŝŐŚƚŝŶŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐ;ĐŽůŽƌͲĐŽƵůŽƌͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐĐĂƌďŽĚǇĨŝůůĞƌĐĞŵĞŶƚĨŽƌŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶ
375
ĂƌƚŝĐůĞƐĐĞŵĞŶƚ;ŽŝůͿ;ƉƵƚƚǇĨŝůůĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞďŽĚŝĞƐͿ
ƉĂŝŶƚ;ĐŚĞŵŝĐĂůƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨͿ

 حشوات هلياكل,  لواصق لبالط اجلدران, اجلدران
, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات

, مزيالت الوان)الذراض صناعيه
( مستحضرات قاصره
2017/11/7
العدد العرشون

 حشوه,كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه
 لواصق الصالح املواد املكسوره, هلياكل السيارات


حشوات هياكل السيارات,) امسنت زييت(معجون,


 مستحضرات كيميائيه لتصنيع الدهاانت
,
In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al  شركه ابومنشار لالستثمار: أبسم
;9Ϳ
tasweeq
والتسويق


ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ
عووو2- الحوورس-  الخل ووو: العنوونا
1955013113  جوال رقم،الطابق االول- البدر








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴ
ŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ

; 1 Ϳ564

1306.ب.دل ص

شارع دمحم على9- احلرس-  اخلليل: عنوان التبليغ

0136
.
ب
.
ص





Trade Mark No.: 31948
In Class: 2
Date: 23/07/2017
Trade Mark No.: 31947

In
Class: 1
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
^ƚĂďŝůŝǌĞƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐĂŐŐůƵƚŝŶĂŶƚƐĨŽƌ
Date:
23/07/2017
ƉĂŝŶƚƐůƵŵŝŶƵŵƉĂŝŶƚƐůƵŵŝŶƵŵƉŽǁĚĞƌĨŽƌƉĂŝŶƚƐ

ĂůƵŵŝŶƵŵƉŽǁĚĞƌĨŽƌƉĂŝŶƚŝŶŐŶƚŝͲƌƵƐƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂďƌĂƐŝǀĞƐ;ĂƵǆŝůŝĂƌǇĨůƵŝĚƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚͿ

ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ
;ĂŶƚŝͲƌƵƐƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶͿŶƚŝͲƚĂƌŶŝƐŚŝŶŐ
ƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůďŽĚǇ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌŵĞƚĂůƐWƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ĨŝůůĞƌƐĂƵǆŝůŝĂƌǇĨůƵŝĚƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂďƌĂƐŝǀĞƐďůĞĂĐŚŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ;ĚĞĐŽůŽƌĂŶƚƐͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐďŝŶĚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌƉĂŝŶƚƐĂƐĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐďƌŝŐŚƚŝŶŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐ;ĐŽůŽƌͲĐŽƵůŽƌͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉĂŝŶƚƐĨŽƌĐŚĂƐƐŝƐŽĨǀĞŚŝĐůĞƐ;ƵŶĚĞƌĐŽĂƚŝŶŐĨŽƌͿĂƐĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐĐĂƌďŽĚǇĨŝůůĞƌĐĞŵĞŶƚĨŽƌŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶ
ĂƌƚŝĐůĞƐĐĞŵĞŶƚ;ŽŝůͿ;ƉƵƚƚǇĨŝůůĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞďŽĚŝĞƐͿ
ĐŽĂƚŝŶŐƐĨŽƌĐŚĂƐƐŝƐ;ƵŶĚĞƌƐĞĂůŝŶŐͿĨŽƌĐŚĂƐƐŝƐŽĂƚŝŶŐƐ
ƉĂŝŶƚ;ĐŚĞŵŝĐĂůƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨͿ









 30519 : العالمة التجارية رقم
 7 : يف الصنف






 7102/12/73 : التاريخ
30512 : العالمة التجارية رقم

 0 : :الصنف
يف
طالءات اتسيسيه مانعه للتسرب للهياكل
من اجل
 7102 /12/73 : التاريخ
طالء
القاعديه للمركبات طالءات (دهاانت) اصباغ
 موانع مساعده تستخدم مع مواد: من اجل
لواصق لورق
صناعيه
,السنفره
مقاومه
 دهاانت,)ورنيش
( الذراضاملينا
لواصقطالءات
للدهان
املينا
 حشوات هلياكل,  لواصق لبالط اجلدران, اجلدران
رقائق
للنار مثبتات لاللوان املائيه مثبتات للورنيش
, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات
, الديكورصناعيه
وفنيي)الذراض
مزيالت الوان
مستحضرات
وعمال
قاصره (الدهانني
الستخدام
معدنيه

 حشوه,كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه

دهاانت
( الطباعه والفنانني طالءات زجاجيه براقه
;ƉĂŝŶƚƐͿǇĞƐǇĞƐŶĂŵĞůƉĂŝŶƚĨŽƌƉĂŝŶƚƐĞŶĂŵĞůƐĨŽƌ
 لواصق الصالح املواد املكسوره, هلياكل السيارات
ƉĂŝŶƚŝŶŐŶĂŵĞůƐ;ǀĂƌŶŝƐŚĞƐͿ&ŝƌĞƉƌŽŽĨƉĂŝŶƚƐĨŝƌĞƉƌŽŽĨ
السيارات
لك هياكل
حشوات
امسنت زييت
)والكيه,
طباعه
صمغي حرب
للصدأ,)معجون
شحوم( مضاده
ƉĂŝŶƚƐ^ƚĂďŝůŝǌĞƌƐ͕ǁĂƚĞƌĐŽůŽƌĨŝǆĂƚŝǀĞƐĨŽƌǁĂƚĞƌĐŽůŽƌƐ
  مستحضرات كيميائيه لتصنيع الدهاانت,
;ǁĂƚĞƌĐŽƵůŽƌƐͿ&ŝǆĂƚŝǀĞƐĨŽƌǀĂƌŶŝƐŚĞƐ;ǀĂƌŶŝƐŚĞƐͿ^ŚĞĞƚƐ͕
لالستثمار مسحوق الستخدام
على شكل
() الكيه معادن
In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al
 شركه ابومنشار: أبسم
ŵĞƚĂů͕ĨŽƌƚŚĞƵƐĞŽĨƉĂŝŶƚƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞĂƌƚŝƐƚƐ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐ
tasweeq
والتسويق وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني رقع
الدهانني
ǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ;ŵĞƚĂůͿĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ
 عووو2- الحوورس-  الخل ووو: العنوونا
ƉĂŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ'ůĂǌĞ;ƉĂŝŶƚƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐͿ'ƌĞĂƐĞƐ;ĂŶƚŝͲ
( دهاانت مغلظات للدهاانت
)دهان ميكن إعادة تثبيتها
1306.ب.دل ص
ƌƵƐƚͿzŽƵĂƌĞŐƵŵǇŐƵŵͲůĂĐ/ŶŬWƌŝŶƚŝŶŐ;ŝŶŬͿ>ĂĐƋƵĞƌĞĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴ
للخشبعلى
شارع دمحم
9- احلرس
- للدهاانتاخلليل
: مرفقاتالتبليغ
عنوان
صمغ
صبغات
صبغات
ůĂĐƋƵĞƌƐWŽǁĚĞƌŵĞƚĂůůƵƌŐǇĨŽƌƚŚĞƵƐĞŽĨƉĂŝŶƚƐ͕
ŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ
0136.ب.ص
ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞĂƌƚŝƐƚƐ͕ƉƌŝŶƚŝŶŐǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐŵĞƚĂůƐŝŶ
اللك مرفقات الالكيه تربنتني(مرفق دهاانت)) طالءات

ƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ
WĂŝŶƚƐƚĂŝŶƐĐĂŶďĞƌĞŝŶƐƚĂůůĞĚƉĂŝŶƚƉĂƚĐŚĞƐ
أتسيسيه للهياكل القاعديه للمركبات طالءات أتسيسيه
;ƌĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂďůĞͿWĂŝŶƚƐWĂŝŶƚƐ;ƚŚŝĐŬĞŶĞƌƐĨŽƌͿƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐ
ĨŽƌƉĂŝŶƚƐƉĂŝŶƚŝŶŐƐ;ƚŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌͿWŝŐŵĞŶƚƐƉŝŐŵĞŶƚƐǇĞƐ مانعه للتسرب للهياكل القاعديه للمركبات ورنيش
ĨŽƌǁŽŽĚ;ǁŽŽĚͿ^ŚĞůůĂĐŐƵŵƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌ اصباغ بيضاء ( ملوانت او دهاانت)) طالءات اخلشب
ůĂĐƋƵĞƌƐdƵƌƉĞŶƚŝŶĞ;ƉĂŝŶƚĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚͿƚƵƌƉĞŶƚŝŶĞ;ƚŚŝŶŶĞƌ
 (دهاانت) () مواد تثبيت الوان اخلشب
ĨŽƌƉĂŝŶƚƐͿĂƐĞĐŽĂƚŝŶŐĨŽƌƵŶĚĞƌĐĂƌĂƚŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞĐŚĂƐƐŝƐŽĂƚŝŶŐƐĨŽƌĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨŽƌ
ƵŶĞƌĐŽĂƚŝŶŐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞĐŚĂƐƐĞƐsĂƌŶŝƐŚǀĂƌŶŝƐŚtŚŝƚĞ
ƉŝŐŵĞŶƚƐ;ĚǇĞƐͿŽƌǁŚŝƚĞƐ;ĐŽůŽƌĂŶƚƐŽƌƉĂŝŶƚƐͿtŽŽĚ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ

376 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴ


ŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ

عووو2- الحووورس-  الخل ووو: العنوونا
1306.ب.دل ص

العرشون
العدد
شارع دمحم على9- احلرس-2017/11/7
 اخلليل: التبليغ
عنوان

ĐŽĂƚŝŶŐƐ;ƉĂŝŶƚƐͿǁŽŽĚĐŽĂƚŝŶŐƐ;ƉĂŝŶƚƐͿtŽŽĚŵŽƌĚĂŶƚƐ




In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al

tasweeq
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ

;6Ϳ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴ



ŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ







 شركه ابومنشار لالستثمار: أبسم

والتسويق

عووو2- الحووورس-  الخل ووو:  العنوونا
1306.ب.دل ص

1955013113  جوال رقم،الطابق االول- البدر
شارع دمحم على9- احلرس-  اخلليل: عنوان التبليغ


0136.ب.ص







0136.ب.ص




; 1 Ϳ565




;6Ϳ




Trade Mark No.: 31949





 30515 : العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31947
In Class: 3
In Class: 1

 30512 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف
 0 : يف الصنف

Date:
Date: 23/07/2017
23/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂďƌĂƐŝǀĞƐ;ĂƵǆŝůŝĂƌǇĨůƵŝĚƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚͿ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

ĂďƌĂƐŝǀĞĐůŽƚŚĂďƌĂƐŝǀĞƉĂƉĞƌĂďƌĂƐŝǀĞƐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ
ƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůďŽĚǇ
ĐĂƌďŝĚĞƐŽĨŵĞƚĂůƐ;ĂďƌĂƐŝǀĞƐͿĐŽůŽƌƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĐ
ĨŝůůĞƌƐĂƵǆŝůŝĂƌǇĨůƵŝĚƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂďƌĂƐŝǀĞƐďůĞĂĐŚŝŶŐ
ĞŵĞƌǇĞŵĞƌǇĐůŽƚŚĞŵĞƌǇƉĂƉĞƌŐůĂƐƐĐůŽƚŚŐůĂƐƐƉĂƉĞƌ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ;ĚĞĐŽůŽƌĂŶƚƐͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐďƌŝŐŚƚŝŶŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐ;ĐŽůŽƌͲĐŽƵůŽƌͿĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŐƌŝŶĚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐůĂĐƋƵĞƌͲƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƉĂŝŶƚ
ƉƵƌƉŽƐĞƐĐĂƌďŽĚǇĨŝůůĞƌĐĞŵĞŶƚĨŽƌŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶ
ƐƚƌŝƉƉŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƌƵƐƚƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĂƌƚŝĐůĞƐĐĞŵĞŶƚ;ŽŝůͿ;ƉƵƚƚǇĨŝůůĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞďŽĚŝĞƐͿ
ƉĂŝŶƚ;ĐŚĞŵŝĐĂůƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨͿ
ƐĂŶĚĐůŽƚŚƐĂŶĚƉĂƉĞƌǁŝŶĚƐĐƌĞĞŶĐůĞĂŶŝŶŐůŝƋƵŝĚĞƐ 
ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚĐůĞĂŶŝŶŐůŝƋƵĚĞƐ

Trade Mark No.: 31949
In Class: 3





 7102
7102//12
12//73
73 :: التاريخ
التاريخ

 موانع مساعده تستخدم مع مواد: من اجل
) قماش سحج (سنفره) ورق سحج (سنفره: من اجل
 لواصق لورق,  لواصق الذراض صناعيه,السنفره

هلياكل
, اجلدران
سنفره)لبالط
لواصق
, اجلدران
] حشواتسحج
املعادن(مواد
كربيدات
( سحج
مواد
, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات

سنفره[) مستحضرات ازالة االلوان مسحوق سحج

, مستحضرات قاصره ( مزيالت الوان)الذراض صناعيه


حشوه
الذراض
) (سنفره,صناعيه
ورق سحج
االلوانسنفره
تصنيعسحج
كيماوايتقماش
)(سنفره

 لواصق الصالح املواد املكسوره, هلياكل السيارات

)هياكل( للسنفره
ورق  زجاج
)للسنفره
قماش,
30515
 : زييتية( (رقم
زجاجر
امسنتالتجا
العالمة
حشوات
,)معجون
 الدهاانت
كيميائيه لتصنيع
ازالة االكيه
مستحضرات
 جلخ3مستحضرات
مستحضرات
: يف الصنف,

السيارات

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al
 شركه ابومنشار لالستثمار: أبسم
Date: 23/07/2017
الدهان مستحضرات ازالة الصدأ
مستحضرات
7102/ازاله
12/73
: التاريخ
tasweeq
والتسويق

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ
-)سنفره
الحوورس
الخل ووو
نا
(عو2سحج
ورق
)سنفره
(: سحج
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂďƌĂƐŝǀĞĐůŽƚŚĂďƌĂƐŝǀĞƉĂƉĞƌĂďƌĂƐŝǀĞƐ سوائل
)للسنفره)(سنفره
ورقوو سحج
( -سحج
قماش
: العنوو
قماشاجل
من

1306.ب.دل ص
ĐĂƌďŝĚĞƐŽĨŵĞƚĂůƐ;ĂďƌĂƐŝǀĞƐͿĐŽůŽƌƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĐ
زجاج
سوائل
السيارات
لتنظيف
] سحج
شار(عمواد
املعادن
كربيدات
)سنفره
(التبليغ
سحج
مواد
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴ
لتنظيف على
دمحم
9- احلرس
- اخلليل
:زجاج
عنوان
ĞŵĞƌǇĞŵĞƌǇĐůŽƚŚĞŵĞƌǇƉĂƉĞƌŐůĂƐƐĐůŽƚŚŐůĂƐƐƉĂƉĞƌ
ŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ
0136
.ب
.ص
 السيارات
ŐƌŝŶĚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐůĂĐƋƵĞƌͲƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƉĂŝŶƚ
مستحضرات ازالة االلوان مسحوق سحج
)[
سنفره

ƐƚƌŝƉƉŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƌƵƐƚƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
) (سنفرهwa
سحجalلالستثمار ورق
سحج سنفره
In
the name of: sharikat abu munshar li al istethmar
ƐĂŶĚĐůŽƚŚƐĂŶĚƉĂƉĞƌǁŝŶĚƐĐƌĞĞŶĐůĞĂŶŝŶŐůŝƋƵŝĚĞƐ
قماشابومنشار
) شركه:سنفره
(أبسم
ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚĐůĞĂŶŝŶŐůŝƋƵĚĞƐ
tasweeq
)قماش زجاج ( للسنفره) ورق زجاج( للسنفره

والتسويق
مستحضراتعووو ازالة االكيه
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ
2- الحووورس- جلخوو
 الخل و: مستحضرات
العنوونا
 مستحضرات ازالة الصدأ1306
الدهان.ب.ازاله
مستحضرات ص
دل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĂůŚĂƌĂƐͲϴ
دمحم) على
شارع
- احلرس
- اخلليل
سوائل
للسنفره
( 9سحج
ورق
)سنفره:( التبليغ
عنوان سحج
قماش
ŵŽŚĂŵŵĂĚĂůŝƉ͘Ž͘ďŽǆ
ب.ص
 السيارات سوائل لتنظيف زجاج0136
 زجاج.لتنظيف






 السيارات
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;2Ϳ
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Trade Mark No.: 31950





 30591 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16
Date: 23/07/2017

 06 : يف الصنف
 7102/12/73 : التاريخ




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďƌƵƐŚĞƐĂŶĚƌŽůůĞƌƐĂŶĚƉĂŝŶƚƌĞůĂƚĞĚ
  فرش وروالت وادوات متعلقة ابلدهاانت: من اجل
ƚŽŽůƐ
 Mark No.: 31950
Trade
 30591 : العالمة التجارية رقم
In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa
 شركة جيالنكو للتجارة: أبسم
In Class: 16
 06 : يف الصنف
والصناعة
Date: 23/07/2017
 7102/12/73 : التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
- ووزي
 عو-  الخل و: العنونا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďƌƵƐŚĞƐĂŶĚƌŽůůĞƌƐĂŶĚƉĂŝŶƚƌĞůĂƚĞĚ
  فرش وروالت وادوات متعلقة ابلدهاانت: من اجل
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
156  ص ب- ض و الرامو
ƚŽŽůƐ

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: sharket
jelanco litigara wa al sinaa
:ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ
 ضاحية- للتجارةع قيزون
 شار- جيالنكو
 اخلليل: كة
التبليغ
 شر: عنوان
أبسم
ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
;9Ϳ
026 والصناعةص ب
- الرامة


ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
;9Ϳ
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ











- ووزي

 عو-  الخل و:  العنونا

156  ص ب- و الرامو

567

ض


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ  ضاحية-  شارع قيزون-  اخلليل: عنوان التبليغ
ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
026  ص ب- الرامة











Trade Mark No.: 31951
 30590 : العالمة التجارية رقم

In Class: 6
 6 : يف الصنف
Trade
Mark No.: 31951
 30590
 : رقم
التجا: العالمة
Date: 23/07/2017
 7102
/12ية/ر73
التاريخ
In Class: 6

6
:
الصنف
يف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ǁĞůĚŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚƐ
  ادوات حلام: من اجل
Date:
 7102
/12/كة
73
In the23/07/2017
name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa
للتجارة
جيالنكو
شر: :التاريخ
أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ǁĞůĚŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚƐ
  ادوات حلام: من اجل
والصناعة
In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa
للتجارة
جيالنكو
كة
شر
: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
- ووزي
 عو-  الخل و: العنونا
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
156  ص ب- والصناعة و الرامو
ض
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
عوشارع ووزي--اخلليل
الخل و: :التبليغ
عنوانالعنونا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ  ضاحية-- قيزون
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
156  ص ب026
- برامو
 صو ال-الرامةض
ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ  ضاحية-  شارع قيزون-  اخلليل: عنوان التبليغ

ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
026  ص ب- الرامة
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Trade Mark No.: 31952
In Class: 2

; 5 568
Ϳ

 30597 : العالمة التجارية رقم
 7 : يف الصنف

Date: 23/07/2017

 7102/12/73 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖
In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa
Trade
Mark
No.:No.:
31952
Trade
Mark
31952
In Class:
2 2
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
In Class:
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
Date:Date:
23/07/2017
23/07/2017

  الدهاانت والورنيس وطالء اللك: من اجل
 شركة جيالنكو للتجارة: أبسم
 30597
والصناعةالتجا
العالمة
 30597
 :  رقم:رقمرية
العالمةريةالتجا
7: : الصنفا
- ووزي
 عو- 7الخل و
يف العنويفن
: الصنف
156
ص
 و:ض
 ب7102
/امو
12ر:/التاريخال
73
التاريخ
 7102
/12-/73

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ
 اللك
وطالء
والورنيس
::اجل
من
ضاحية
-اللك
قيزون
والورنيسشارع
-الدهاانت
اخلليل
التبليغ
عنوان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖

وطالء
الدهاانت
: اجل
من
In
the
name
of:
sharket
jelanco
litigara
wa
al
sinaa
للتجارة
جيالنكو
كة
شر
:
أبسم
ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
026
ب
ص
امة
الر
In
the
name
of:
sharket
jelanco
litigara
wa
al
sinaa
 شركة جيالنكو للتجارة: أبسم

والصناعة

والصناعة
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
وزي
و
عو
و
الخل
:
ا
ن
العنو

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
- ووزي
 عو-  الخل و: العنونا






Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ

156  ص ب- و الرامو





ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ





ض

156
 ص:-التبليغ
عنوانالرامو
 ض و
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ  ضاحية- شارع قيزون
-ب
اخلليل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ  ضاحية-  شارع قيزون026
- اخلليل
ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
ص ب:-التبليغ
عنوان الرامة

Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ



026  ص ب- الرامة


; 01 Ϳ
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Trade Mark No.: 31953
In Class: 17





 30593 : العالمة التجارية رقم

 02 : الصنف
يف




Date:Trade
23/07/2017
Mark No.: 31953

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

In Class: ǁĂƚĞƌŚŽƐĞƐ
17
23/07/2017
In theDate:
name
of: sharket jelanco litigara wa al sinaa
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
Trade Mark No.:ǁĂƚĞƌŚŽƐĞƐ
31953 
In the17
name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa
In Class:
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
Date: 23/07/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ





 7102
12/العالمة
73 : التاريخ
 30593
: رية رقم/التجا
 ماء: الصنف
 بربيج:من اجليف
 02

 للتجارة
7102/جيالنكو
12/73 : كة
التاريخ
 شر: أبسم
 بربيجماء
والصناعةمن
 30593
: رقم: اجلية
التجار
العالمة

للتجارة
جيالنكو
شر02:: :أبسم
الخل
- وزي
و
 عو- كةو
الصنفا
يف العنون
والصناعة
156 ب7102
 ص- /امو
 و:ض
12ر/ال73
التاريخ

- ووزي
 عو-  الخل و: العنونا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ
 ضاحية-  شارع قيزون- اخلليل
التبليغ
عنوان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ǁĂƚĞƌŚŽƐĞƐ

  ماء:بربيج
: اجل
من
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
156  ص ب- ض و الرامو
InĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ
026
ص
الر
the ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
name of: sharket jelanco
litigara wa al sinaa
 شر-: امة
أبسم
:ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲ
 ضاحية- للتجارةشارع قيزون
- جيالنكواخلليل
: كةبالتبليغ
عنوان


ĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲƉ͘Ž͘Žǆϭϳϲ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲƋĞǌŽŽŶƐƚƌĞĞƚͲĂůƌĂŵĞĂƌĞĂͲ
Ɖ͘Ž͘Žǆϭϳϲ

- ووزي

026  ص ب- والصناعةالرامة

 عو-  الخل و: العنونا
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Trade Mark No.: 31955

العالمة التجارية رقم  30599 :

In Class: 30
Date: 23/07/2017

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/12/73 :
من اجل

:

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة


͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
Trade
Mark No.: 31955
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
In
Class: 30

ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

االصطناعية؛ األرز ،التابيوكا والساذو؛ والدقيق،
العالمة التجارية رقم  30599 :
واملستحض ا رت املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز ،الفطائر
يف الصنف  31 :
و احللوايت .احللوايت املثلجة ،عسل النحل والعسل
Date: 23/07/2017
التاريخ  7102/12/73 :
االسود ،اخلمرية ،مسحوق احلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
والصلصات (التوابل)؛ البهارات ،الثلج 
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
االصطناعية؛ األرز ،التابيوكا والساذو؛ والدقيق،
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In the name of: Sharekat Tamara Lelesterad Waltasder
أبسم  :شركة مترة لالسترياد
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
واملستحض ا رت املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز ،الفطائر
Mosaham
Khososiya
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
والتصدير ،مسامهة خصوصية
و احللوايت .احللوايت املثلجة ،عسل النحل والعسل
;
07
Ϳ
العنووووونا  :ا ا دووووو ر مصووووو ا ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞŶDŽƐďĂŚŵĂƌĞƚZĂǇĂŶZĂǇĂŶ
االسود ،اخلمرية ،مسحوق احلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل
دم ة ي

ي

 دم ة ي

ي

والصلصات (التوابل)؛ البهارات ،الثلج 
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :االرسال عمارة ترمسعيا ط  7جوال
In the name of: Sharekat Tamara Lelesterad Waltasder
أبسم  :شركة مترة لالسترياد
1969211911

Mosaham
Khososiya
والتصدير ،مسامهة خصوصية
Ϳ ; 07
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞŶDŽƐďĂŚŵĂƌĞƚZĂǇĂŶZĂǇĂŶ

العنووووونا  :ا ا دووووو ر مصووووو ا

571

عنوان التبليغ  :االرسال عمارة ترمسعيا ط  7جوال

1969211911




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









العالمة التجارية رقم  30592 :

يف الصنف  31 :


التاريخ  7102/12/71 :

من اجل  :حالوة 

Date: 24/07/2017




ملوط
شرركةية ال
أبسم
للتوزيع 
30592
رقمز :
العالمة :التجا
اخلصوصية احملدودة
يفاملسامهة
الصنف 31 :

العننا  :ن يلال -المن،قو الصن د و

التاريخ  7102/12/71 :
حالوة شريين ابوصاحلة .انبلس ش سفيان
التبليغ :
عنوان
من اجل :
_ت 1955957550
أبسم  :شركة الزملوط للتوزيع

املسامهة اخلصوصية احملدودة
العننا  :ن يلال -المن،قو الصن د و


Trade Mark No.: 31957
 In Class: 30


عنوان التبليغ  :شريين ابوصاحلة .انبلس ش سفيان

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĂůĂǁĂ
In
the name
SHAREKAT
ALZALMOUT
Trade
Markof:
No.:
31957
LELTAWZE'A M. KH. M
In Class: 30
^ĚĚƌĞƐƐ͗E>h
Date: 24/07/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŚĂůĂǁĂ
In

the name of: SHAREKAT ALZALMOUT
LELTAWZE'A M. KH. M

^ĚĚƌĞƐƐ͗E>h

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

rade



380
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Trade Mark No.: 31958

 13913: العالمة التجارية رقم

In Class: 5

 1 : يف الصنف

Date: 24/07/2017

 4730/70/42 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ مواد ومستحضرات صيدالنية؛ مستحضرات


ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ĂŶĚ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ƐĂŶŝƚĂƌǇ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌ
Mark
No.: 31958
ŵĞĚŝĐĂůŽƌǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
ŚƵŵĂŶƐ ĂŶĚ ĂŶŝŵĂůƐ͖ ĚŝĞƚĞƚŝĐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ
ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ĚŝĞƚĂƌǇ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖ ƉůĂƐƚĞƌƐ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ ĂŶƚŝƐĞƉƚŝĐƐ͖
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͕ ĂĐŝĚƐ ĂŶĚ ĐŚĞŵŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ĐƌĞĂŵƐ͖
ŐĞůƐ ĨŽƌ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ŽŝůƐ͖ ƐŬŝŶ
ĐƌĞĂŵƐ͕ ŐĞůƐ͕ ŽŝůƐ͕ ůŽƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ͖
ŚŽŵĞŽƉĂƚŚŝĐ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ďĞŝŶŐ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ŽĨ
ƉůĂŶƚ ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ ĞǆƚƌĂĐƚƐ ŽĨ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ƉůĂŶƚƐ͖ ŶĂŝů
ĐĂƌĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ŚĂŝƌ
ĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƐŬŝŶ ĐĂƌĞ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŽŶ
ƚŚĞ ƐĐĂůƉ͕ ŶĂŝůƐ͕ ŚĂŝƌ͕ ĂŶĚ ƐŬŝŶ ĂŶĚ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƐƵŶƐĐƌĞĞŶ ĂŶĚ ƐƵŶ ĐĂƌĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ƐƵŶďƵƌŶ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĂŶƚŝƐĞƉƚŝĐĂŶĚĂŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ǁŝƉĞƐĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐĂů ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ ǁŝƉĞƐ͕ ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕
ĐůŽƚŚƐ͕ ĂŶĚ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ĚƌĞƐƐŝŶŐ ǁŽƵŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚŽƐĞ ŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ĐůĞĂŶŝŶŐ ĐůŽƚŚƐ ŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚ ĨŽƌ ŚǇŐŝĞŶĞ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ǁŽƵŶĚ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ ŶƚŝƚƵƐƐŝǀĞ ůŽǌĞŶŐĞƐ͖ >ŽǌĞŶŐĞƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƌĞĂƚŚ ĨƌĞƐŚĞŶŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ͖ ĞǇĞ ĚƌŽƉƐ͖
'ĂƌŐůĞĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖^ŽƌĞƚŚƌŽĂƚůŽǌĞŶŐĞƐ͘
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ĂŶĚ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐ
ĨŽŽĚ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů Žƌ
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ƵƐĞ͖ ĚŝĞƚĂƌǇ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŚƵŵĂŶƐ
ĂŶĚ ĂŶŝŵĂůƐ͖ ĚŝĞƚĞƚŝĐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ĚŝĞƚĂƌǇ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖ ƉůĂƐƚĞƌƐ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ ĂŶƚŝƐĞƉƚŝĐƐ͖
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͕ ĂĐŝĚƐ ĂŶĚ ĐŚĞŵŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ĐƌĞĂŵƐ͖
ŐĞůƐ ĨŽƌ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ŽŝůƐ͖ ƐŬŝŶ
ĐƌĞĂŵƐ͕ ŐĞůƐ͕ ŽŝůƐ͕ ůŽƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ͖
ŚŽŵĞŽƉĂƚŚŝĐ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ďĞŝŶŐ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ŽĨ
ƉůĂŶƚ ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ ĞǆƚƌĂĐƚƐ ŽĨ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ƉůĂŶƚƐ͖ ŶĂŝů
ĐĂƌĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ŚĂŝƌ
ĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƐŬŝŶ ĐĂƌĞ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŽŶ
ƚŚĞ ƐĐĂůƉ͕ ŶĂŝůƐ͕ ŚĂŝƌ͕ ĂŶĚ ƐŬŝŶ ĂŶĚ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů

:

من اجل

صيدالنية وبيطرية؛ مستحضرات صحية لغاايت طبية؛ مواد

لإلستعمال الطيب أو البيطري؛ مكمالت
وأغذية محية معدة
 30599
: المة التجارية رقم
للحمية الغذائية لإلنسان واحليواانت؛ مواد محية معدة
 مواد ضماد؛،لالستخدام الطيب؛ مكمالت محية؛ لصقات
 مبا يف ذلك،مطهرات؛ معقمات؛ مواد ومستحضرات صيدالنية

أمحاض ومستحضرات كيميائية لغاايت صيدالنية؛ كرميات

صيدالنية؛ هالم (جل) يستخدم لطلب اجللد؛ زيوت دوائية؛

كرميات وجل وزيوت وغسوالت (لوشن) ومراهم للبشرة لغاايت

صيدالنية؛ مراهم دوائية؛ مستحضرات صيدالنية للمعاجلة
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

واألظافر والشعر والبشرة ومستحضرات صيدالنية للوقاية
واحلماية من الشمس؛ مستحضرات حلروق الشمس لغاايت
صيدالنية؛ مستحضرات معقمة ومضادة للبكترياي؛ مناديل

 قطع، ضمادات،لالستخدام الطيب؛ ضمادات طبية؛ مناديل

 مبا يف ذلك تلك املبللة، ومواد تستخد لتضميد اجلروح،قماش

مبستحضرات صيدالنية؛ قطع تنظيف قماشية مبللة مبواد معقمة
لغاايت صحية؛ ضمادات للجروح؛ حبوب دواء مضادة
للسعال؛ حبوب دواء لغاايت صيدالنية؛ مستحضرات إلنعاش
 حتتوي على أدوية؛ قطرات العني؛ مياه غرغرة لغاايت،رائحة الفم

 ..طبية؛ حبوب دواء لعالج التهاب احللق

ŐĞůƐ ĨŽƌ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ŽŝůƐ͖ ƐŬŝŶ
ĐƌĞĂŵƐ͕ ŐĞůƐ͕ ŽŝůƐ͕ ůŽƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ͖
ŚŽŵĞŽƉĂƚŚŝĐ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
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ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ďĞŝŶŐ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ŽĨ
ƉůĂŶƚ ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ ĞǆƚƌĂĐƚƐ ŽĨ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ƉůĂŶƚƐ͖ ŶĂŝů
ĐĂƌĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ŚĂŝƌ
ĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƐŬŝŶ ĐĂƌĞ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŽŶ
ƚŚĞ ƐĐĂůƉ͕ ŶĂŝůƐ͕ ŚĂŝƌ͕ ĂŶĚ ƐŬŝŶ ĂŶĚ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƐƵŶƐĐƌĞĞŶ ĂŶĚ ƐƵŶ ĐĂƌĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ƐƵŶďƵƌŶ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĂŶƚŝƐĞƉƚŝĐĂŶĚĂŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ǁŝƉĞƐĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐĂů ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ ǁŝƉĞƐ͕ ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕
ĐůŽƚŚƐ͕ ĂŶĚ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ĚƌĞƐƐŝŶŐ ǁŽƵŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚŽƐĞ ŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ĐůĞĂŶŝŶŐ ĐůŽƚŚƐ ŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚ ĨŽƌ ŚǇŐŝĞŶĞ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ǁŽƵŶĚ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ ŶƚŝƚƵƐƐŝǀĞ ůŽǌĞŶŐĞƐ͖ >ŽǌĞŶŐĞƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƌĞĂƚŚ ĨƌĞƐŚĞŶŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ͖ ĞǇĞ ĚƌŽƉƐ͖
'ĂƌŐůĞĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖^ŽƌĞƚŚƌŽĂƚ ůŽǌĞŶŐĞƐ͘
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ĂŶĚ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐ
ĨŽŽĚ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů Žƌ
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ƵƐĞ͖ ĚŝĞƚĂƌǇ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŚƵŵĂŶƐ
ĂŶĚ ĂŶŝŵĂůƐ͖ ĚŝĞƚĞƚŝĐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂĚĂƉƚĞĚ ĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ĚŝĞƚĂƌǇ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖ ƉůĂƐƚĞƌƐ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ ĂŶƚŝƐĞƉƚŝĐƐ͖
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͕ ĂĐŝĚƐ ĂŶĚ ĐŚĞŵŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ĐƌĞĂŵƐ͖
ŐĞůƐ ĨŽƌ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ŽŝůƐ͖ ƐŬŝŶ
ĐƌĞĂŵƐ͕ ŐĞůƐ͕ ŽŝůƐ͕ ůŽƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ŽŝŶƚŵĞŶƚƐ͖
ŚŽŵĞŽƉĂƚŚŝĐ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ďĞŝŶŐ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ŽĨ
ƉůĂŶƚ ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ ĞǆƚƌĂĐƚƐ ŽĨ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ƉůĂŶƚƐ͖ ŶĂŝů
ĐĂƌĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐĂƚĞĚ ŚĂŝƌ
ĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƐŬŝŶ ĐĂƌĞ͖ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŽŶ
ƚŚĞ ƐĐĂůƉ͕ ŶĂŝůƐ͕ ŚĂŝƌ͕ ĂŶĚ ƐŬŝŶ ĂŶĚ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƐƵŶƐĐƌĞĞŶ ĂŶĚ ƐƵŶ ĐĂƌĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ƐƵŶďƵƌŶ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĂŶƚŝƐĞƉƚŝĐĂŶĚĂŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ǁŝƉĞƐĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ͖ ŵĞĚŝĐĂů ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ ǁŝƉĞƐ͕ ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕
ĐůŽƚŚƐ͕ ĂŶĚ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ĚƌĞƐƐŝŶŐ ǁŽƵŶĚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚŽƐĞ ŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ ĐůĞĂŶŝŶŐ ĐůŽƚŚƐ ŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚ ĨŽƌ ŚǇŐŝĞŶĞ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ǁŽƵŶĚ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ ŶƚŝƚƵƐƐŝǀĞ ůŽǌĞŶŐĞƐ͖ >ŽǌĞŶŐĞƐ ĨŽƌ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƌĞĂƚŚ ĨƌĞƐŚĞŶŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ͖ ĞǇĞ ĚƌŽƉƐ͖
'ĂƌŐůĞĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖^ŽƌĞƚŚƌŽĂƚůŽǌĞŶŐĞƐ͘

2017/11/7 العدد العرشون

In the name of: Mundipharma AG

ĚĚƌĞƐƐ͗^ƚ͘ůďĂŶͲZŚĞŝŶǁĞŐϳϰͲ,Ͳ
ϰϬϮϬĂƐĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 مونديفارما ايه جيه: أبسم
7404 –

 سيي اتي47 ريهينويج- س تي ألبان: العنوان

سويس ار، بازل

- انبلس439 ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
فلسطني
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العالمة التجارية رقم  13919:

يف الصنف  39 :

Trade Mark No.: 31959
In Class: 19
Date: 24/07/2017

التاريخ  4730/70/42 :
من اجل  :مواد بناء (غري معدنية)؛ األسفلت ،زفت ،والقار/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ ،
أمسنت اسبستوس ،منتجات قارية للبناء ،ورق مقوى ĂƐƉŚĂůƚ͕ƉŝƚĐŚĂŶĚďŝƚƵŵĞŶ͖ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐ͕ƐďĞƐƚŽƐ
للبناء(أسفليت) ،طني حجري ،أمسنت ،طالءات من األمسنت ĐĞŵĞŶƚ͕ŝƚƵŵŝŶŽƵƐĐŽĂƚŝŶŐƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͕ƵŝůĚŝŶŐ
͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚ;ƐƉŚĂůƚĞĚͿ͕ĂůĐĂƌĞŽƵƐŵĂƌů͕ĞŵĞŶƚ
صامدة للنار ،أعمدة من األمسنت ،بالط من األمسنت ،مواد
ĞŵĞŶƚĐŽĂƚŝŶŐ;&ŝƌĞƉƌŽŽĨͿ͕ĞŵĞŶƚƉŽƐƚ͕ĞŵĞŶƚ
إنشاء غري معدنية ،لباد للبناء؛ أمسنت لألفران ،أمسنت مغنيسيƐůĂďƐ͕ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞƚĂů͕ĨĞůƚĨŽƌ ،
رخام ،طني للبناء ،جبص ،الطوب ،حجارة رصف أسفلتية ،حجر
ďƵŝůĚŝŶŐ͖&ƵƌŶĂĐĞƐ;ĞŵĞŶƚĨŽƌͲͿ͕DĂŐŶĞƐŝĂ
جريي ،طني ،قار الفحم ،خرسانة ،فلني مضغوط ،طوب مشوي ĐĞŵĞŶƚ͕DĂƌďůĞ͕DŽƌƚĂƌĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͕WůĂƐƚĞƌ͕^ůĂďƐ
;ĞŵĞŶƚͲͿ͕ƌŝĐŬ͕ƐƉŚĂůƚďƵŝůĚŝŶŐ͕ĂůĐĂƌĞŽƵƐ
متكتل ،صلصال انري؛ كظام (حشوات) غري معدنية للبناء،
͕ͿƐƚŽŶĞ͕ůĂǇ͕ŽĂůƚĂƌ͕ŽŶĐƌĞƚĞ͕ŽƌŬ;ĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚ
جرانيت ،حصى ،أمسنت مانع ،جري ،جري حجري ،حصى
&ŝƌĞďƵƌƌƐ͕&ŝƌĞĐůĂǇ͖&ůĂƐŚŝŶŐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌ
الرصف .
͘ďƵŝůĚŝŶŐ͕'ƌĂŶŝƚĞ͕'ƌĂǀĞů͕'ƌŽƵƚ͕>ŝŵĞ͕>ŝŵĞƐƚŽŶĞ
In the name of: Sharkeet ALQreatem
أبسم  :شركة القريطم التجارية م.خ.م
Al Tijariyah
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
العنوان  :رام هللا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان للخدمات

االستشارية  -رام هللا برج رام هللا التجاري  -ط1

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

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31960
In Class: 35
Date: 24/07/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ŽĨĨŝĐĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĂŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Žƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ͖ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Žƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ Ă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĐŽŵƉĂŶǇ ďǇ ŝƐƐƵŝŶŐ ƐƚŽƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĐĂƌĚƐ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͖ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ Žƌ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĞĚŝƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
ŽŶ Ă ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ ďĂƐŝƐ͖ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ ƐĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ ƐĂůĞƐ Ăƚ ƉƵďůŝĐ
ĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŝŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŽŶ Ă ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶĞƚǁŽƌŬ͖ ƐƵƉƉůǇŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ ĨŝůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƉƵďůŝĐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ ƌĞŶƚĂů ŽĨ ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐ ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƐƉĂĐĞ͖ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚƚĞƌ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĚĂƚĂ ƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĨŝůĞƐ ;ĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐͿ͖ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ ƉƵďůŝĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
ĂƌƚŝƐƚƐ͖ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝů ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů͖ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖





 13917: العالمة التجارية رقم

 11 : يف الصنف

 4730/70/42 : 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,لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز

 ترويج, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات

 االعالن املباشر, وكاالت االسترياد والتصدير,اتصاالت عاملية

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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
, 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,حتديث مواد الدعاية واإلعالن
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لالخرين يف ملفات حاسوب ,جتميع املعلومات يف
قواعد بياانت حاسوب ,النسخ ,حتضري أعمدة الدعاية

ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁ͘ĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

اخلارجيأو ,إستطالعات
لصق اإلعالانت ,الدعاية واإلعالن
واإلعالن ,املساعدة يف إدارة األعمال التجارية
التمثيل
تنظيمأعمال
أي,إدارة
الصناعية,
ابلربيد ,نشر نصوص
اإلعالنحاسوب
اعد ,بياانت
فناينيف قو
املعلومات
الر

املباشر ,حتديث مواد الدعاية واإلعالن ,نسخ الواثئق,

واإلعالنالبيع ,خدمات
تيب خدمات
البيع وتر
لصق وكاالت
اإلعالن,
الدعاية و
الدعاية
اإلعالانت,
السوق,
دراسات

اخلارجي ,إستطالعات الرأي ,تن
الدعايةيفخدمات جتميع
املعلومات,
نصوصكانت
ابيظيمطريقة
البيع ابجلملة وابلتجزئة
قواعد بياانت حاسوب ,نشر

وترتيب
واإلعالن,
البيع,عامة الزابئن من
خدماتلتمكني
الغري ،وذلك
كاالتلسلعالبيعلصاحل
تشكيلةومن ا
خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت,

معاينتها و شرائها .

ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƐƚƵĚŝĞƐ͖ ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ ŽƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůŝŶŐ͖ ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƚĞǆƚƐ͖ ƐĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇ
ŵĞĂŶƐ͖ ƚŚĞ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚ ŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁ͘ĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري ،وذلك
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها .
In the name of: Sharkeet ALQreatem Al Tijariyah
أبسم  :شركة القريطم التجارية

أبسم  :شركة القريطم التجارية م.خ.م

م .خ.م

العننا العن:و اان  :رام هللا

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف -
اتقان اتقان للخدمات
عساف -
عنوان التبليغ  :احملامي مهند
للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا

In the name of: Sharkeet ALQreatem
Al Tijariyah
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

التجاري -
االستشاطر3ية  -رام هللا برج رام هللا التجاري  -ط1

ان 
تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ابستخدام
احلمايةان املطلق
والعباراتحق احلماية املطلق
الكلمات اصحاهبا
العالمة اليعطي
تسجيل هذه





والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام




In Class: 35

يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/12/79 :
من اجل  :الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال


وتفعيل النشاط املكتيب 
أبسم  :شركةاس ام سي للتقنيات

العنوووونا  :نوووو يلال  -ف وووود جوووو تف -
3522250256



انبلس -رفيداي

Date: 25/07/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In the name of: sharikit smc liltaqineyat al raqamiya

الرقمية

عنوان التبليغ
1955793526




Trade Mark No.: 31961

العالمة التجارية رقم  30560 :

:



; 06
Ϳ575









العالمةالكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ابستخدام
مبعزل عن
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة





ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂƚĞůϬϱϵϵϮϱϯϵϳϲ
هاتف -

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂƚĞů
ϬϱϵϵϮϱϯϵϳϲ
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In the name of: sharikit smc liltaqineyat al raqamiya

أبسم  :شركةاس ام سي للتقنيات
الرقمية




العنوووونا  :نوووو يلال  -ف وووود جوووو تف -
3522250256

التبليغ ام
كةاس
العالمة شر
عنوان:
أبسم
30567
رقم  :
التجارية
للتقنيات-رفيداي
سي انبلس
الرقمية
 1955793526
الصنف 39 :
يف
ووود جوووو تف -
/12يلال -
العنو:ووونا :/79نوووو
7102ف و 
التاريخ



ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂƚĞůϬϱϵϵϮϱϯϵϳϲ

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name
sharikit
smc liltaqineyat al raqamiya
Trade
Mark of:
No.:
31962
:ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂƚĞů
هاتف -
InϬϱϵϵϮϱϯϵϳϲ
Class: 35


Date:
25/07/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂƚĞůϬϱϵϵϮϱϯϵϳϲ


͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
 3522250256واالعالن وادارة وتوجية االعمال
من اجل  :الدعاية
Trade
Mark No.: 31962
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂƚĞů
 -30567رفيداي هاتف -
التبليغ رقم   ::انبلس
عنوان
العالمة التجارية
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


وتفعيل النشاط املكتيب 
In
Class:
35

39
:
الصنف
يف
  ϬϱϵϵϮϱϯϵϳϲ
In the 25/07/2017
name of: sharikit smc liltaqineyat al raqamiya
للتقنيات
/1955793526سي
كةاس12ام
أبسم :
التاريخ :شر 
Date:
 7102
/79

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
الرقمية
اجل  :الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال
من

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
املكتيب
وتفعيل
Ϳ ; 09
يلال  -ف وووود جوووو تف -
النشاط نوووو
العنوووونا :
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂƚĞůϬϱϵϵϮϱϯϵϳϲ

3522250256

التبليغ
عنوان

1955793526


:

انبلس -رفيداي



هاتف -

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂƚĞů
ϬϱϵϵϮϱϯϵϳϲ

Ϳ ; 09

577



















Trade Mark No.: 31963

العالمة التجارية رقم  30563 :

يف الصنف  13 :
التاريخ  7102/12/76 :

Ϳ ; 09



In Class: 43
Date: 26/07/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
Trade Mark No.: 31963
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ


من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت  -االيواء
العالمة التجارية رقم  30563 :
املؤقت .
In Class: 43
يف الصنف  13 :
In the name of: sharekat mataam khobs wsamak
أبسم  :شركة مطاعم خبز ومسك
Date: 26/07/2017
التاريخ  7102/12/76 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲĚŽǁĂƌͲĞŚĞĂĂĞĂƐŚ
العننا  :جن ر  -ديا ح د ش
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت  -االيواء
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :دوار الداخلية  -عمارة العدل  -ط
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
املؤقت .
7

Trade
Mark
No.:
31963

30563

:
رقم
ية
ر
التجا
In the name of: sharekat mataam khobs wsamak
العالمة شركة مطاعم خبز ومسك
أبسم :

In
تسجيل13: :
الصنف
يف
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲĚŽǁĂƌͲĞŚĞĂĂĞĂƐŚ
اليعطيد ش
العالمة ح
هيهر  -ديا
جن
ان العننا
Class: 43
اصحاهبا حق
Date:
26/07/2017
دوار7102
املطلق/12
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
الكلماتالعدل  -ط
الداخلية  -عمارة
:/76
احلماية :التبليغ
عنوان
والعبارات
ابستخدام
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
االيواء
ذاتواملشروابت
االطعمة
الوصفيةتوفري
والرسوماتخدمات
من اجل :
7

االستخدام-العام
واألرقام
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

املؤقت.عن العالمة
مبعزل

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
In the name of: sharekat mataam khobs wsamak
أبسم  :شركة مطاعم خبز ومسك

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲĚŽǁĂƌͲĞŚĞĂĂĞĂƐŚ
العننا  :جن ر  -ديا ح د ش
العام
االستخدام
دوار واألرقام
الوصفية
والرسومات
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ذاتعمارة العدل  -ط
الداخلية -
التبليغ :
عنوان


2017/11/7
العدد العرشون
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; 05578
Ϳ






Trade Mark No.: 31964

العالمة التجارية رقم  30561 :

In Class: 32
Date: 26/07/2017

يف الصنف  37 :
التاريخ  7102/12/76 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌďĞǀĞƌĂŐĞƐ
من اجل  :مياه معدنية (مشروابت) 
أبسم  :شركة املهند لتعبئة املياه In the name of: Sharekat Almohanad Letaabeat Almeyah
Trade Mark
No.: 31964 Mosahama Khososiya
العالمة التجارية رقم  30561 :
Walmashrubat
Alkhafeefa
واملشروابت اخلفيفة مسامهة


In Class: 32
Date: 26/07/2017

يف الصنف  37 :
التاريخ  7102/12/76 :

خصوصية

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂůďĞŝƌĂ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌďĞǀĞƌĂŐĞƐ
العننا  :امن اجل :المياهره معدنية (مشروابت) 
In
the
name
of:
Sharekat
Almohanad
Letaabeat
Almeyah
السلوادي املياه
كة املهند لتعبئة
أبسم  :شر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ط  0جوال
عمارة
عنوان التبليغ :
Walmashrubat Alkhafeefa Mosahama Khososiya
واملشروابت اخلفيفة مسامهة
1955361911

خصوصية

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂůďĞŝƌĂ
ال ره
العننا  :ا

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :عمارة السلوادي ط  0جوال
 1955361911الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام


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







والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة
 





579







Ϳ ; 71



العالمة التجارية رقم  30569 :
يف الصنف  31 :

Ϳ ; 71



Trade Mark No.: 31965
In Class: 30
Date: 26/07/2017

التاريخ  7102/12/76 :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵĂŬĞĐŽĐŽĂ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƐƵŐĂƌǇ
ƐǁĞĞƚ͘ĐŽĐŽĂƉŽǁĚĞƌ͘ďƌĞĂĚ

من اجل  :الكاكاو والشوكوالتة واحللوايت السكرية
الكاكاو واخلبز 
وعجينة 

In the name of: sharekt mahabez w halwea sweet land
أبسم  :شركة خمابز وحلوايت


العالمة التجارية رقم  30569 :
سويت الند
يف الصنف  31 :
فلس ،ر
/12يلال -
دقر-/76ن
العننا :
 7102
التاريخ :

Trade Mark No.: 31965
In Class: 30

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋƌĂďĂͲŶĂďůƵƐͲĨĂůƐƚĞŶ
Date: 26/07/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵĂŬĞĐŽĐŽĂ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƐƵŐĂƌǇ

عالء ديرية
التبليغ :
الكاكاو والشوكوالتة واحللوايت السكرية
اجل :
عنوان من

وعجينة الكاكاو واخلبز 
In the name of: sharekt mahabez w halwea sweet land
وحلوايت اصحاهبا حق
خمابز اليعطي
هيهشركةالعالمة
ان تسجيل
أبسم :
ƐǁĞĞƚ͘ĐŽĐŽĂƉŽǁĚĞƌ͘ďƌĞĂĚ

احلماية سويت
املطلقالندابستخدام الكلمات والعبارات

العننا  :دقر -ن يلال  -فلس ،ر
االستخدام العام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات

عنوان التبليغ  :عالء ديرية
مبعزل عن العالمة


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

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋƌĂďĂͲŶĂďůƵƐͲĨĂůƐƚĞŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :












والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام





احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة

387
Trade Mark No.: 31966

2017/11/7
العرشون
العدد
 30566
التجارية رقم  :
العالمة

يف الصنف  39 :

580
Ϳ ; 70

التاريخ  7102/12/76 :

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

أبسم  :شركة مواكبة للحلول
التكنولوجية مسامهة خصوصية
العالمة
  30566وووناك ر
التجار:ية ارقم  :ا الشووو ار
العنوونا
ص :ن  39
الصنف
يف
الم
التجارية رقم  30566 :
العالمة
7102الشرايط حواكري املاصيون
/12هللا ام
39:/76رام
التبليغ
عنوان
التاريخ :
الصنف :
يف

7102
/
12
/
76
:
التاريخ
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
وتوجيه
الدعاية
خدمات
من اجل :
وادارة حق
واالعالناصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
املكتيب 
النشاط
وتفعيل
االعمال






االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
الكلمات والعبارات
ابستخدام
للحلول
املطلق مواكبة
احلماية  :شركة
أبسم
أبسم  :شركة مواكبة للحلول
خصوصيةذات االستخدام العام
واألرقام
الوصفية
والرسومات
مسامهة خصوصية
التكنولوجية مسامهة
التكنولوجية

العالمة
ناا  ::اا
العنوو
عنن
مبعزلالعنوو
 الم ص ن
الم ص ن

ر
الشوووووو اار
اا الش



In Class: 35

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
In the name of: Sharekat Muwakaba Lelhulul
Altechnologiya Mosahama Khososiya
Trade
Mark No.: 31966
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚKŵůƐŚĂƌĂǇĞƚ,ĂǁĂŬĞƌ
ůŵĂƐǇŽƵŶ
In
Class: 35
Trade Mark No.: 31966
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚKŵ
Date:
26/07/2017
In
Class:
35

 ůƐŚĂƌĂǇĞƚ,ĂǁĂŬĞƌůŵĂƐǇŽƵŶ
Date:
26/07/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In
the name of: Sharekat Muwakaba Lelhulul
In the name of: Sharekat Muwakaba Lelhulul
Altechnologiya Mosahama
Mosahama Khososiya
Khososiya
Altechnologiya


ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚKŵůƐŚĂƌĂǇĞƚ,ĂǁĂŬĞƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚKŵůƐŚĂƌĂǇĞƚ,ĂǁĂŬĞƌ
ůŵĂƐǇŽƵŶ

ر
اك ر
وووووونناك

ůŵĂƐǇŽƵŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚKŵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚKŵ
ůƐŚĂƌĂǇĞƚ,ĂǁĂŬĞƌůŵĂƐǇŽƵŶ
 
ůƐŚĂƌĂǇĞƚ,ĂǁĂŬĞƌůŵĂƐǇŽƵŶ

عنوان التبليغ  :رام هللا ام الشرايط حواكري املاصيون

التبليغ  :رام هللا ام الشرايط حواكري املاصيون
عنوان


ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

والعبارات
احلماية
حق
الكلماتاصحاهبا
ابستخدام اليعطي
املطلقهيه العالمة
تسجيل
ان
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

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

مبعزل عن العالمة



Date: 26/07/2017



Ϳ ; 77








Ϳ ; 77



581
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Trade Mark No.: 31967

العالمة التجارية رقم  30562 :

يف الصنف  30 :

التاريخ  7102/12/72 :
العالمة التجارية رقم 30562 :
من اجل  :احلبوب والبقوليات 



Trade Mark No.: 31967
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐƵŵĞƐĂŶĚĐĞĞĚƐ
In Class: 31



يف الصنف  30 :

النتشه
/72دمحم/12صبحي
التاريخ :صاحل
أبسم :
 7102

من اجل  :احلبوب والبقوليات 



العنوووووووووووونا  :الخل وووووووووووو  -لووووووووووووونية
3522222112

In Class: 31
Date: 27/07/2017





 30562
التجار:ية رقم
1955995117
اخلليل - :لوزة
العالمةالتبليغ
عنوان
يف الصنف  30 :
التاريخ  7102/12/72 :
من اجل  :احلبوب والبقوليات 



In
the 27/07/2017
name of: SALEH MOHAMAD SUBHI AL
Date:
NATSHEH
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐƵŵĞƐĂŶĚĐĞĞĚƐ
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
Trade
Mark No.: 31967
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>:><,>/
In Class: 31
Date:
 27/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŐƵŵĞƐĂŶĚĐĞĞĚƐ

388

2017/11/7 العدد العرشون
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Trade Mark No.: 31968
In Class: 9
Date: 27/07/2017
/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗

'ĂƐ ƐĞŶƐŽƌƐ͖ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĨŽƌ
ǀŽůƚĂŐĞͬĞůĞĐƚƌŝĐ
ĐƵƌƌĞŶƚͬƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽĨ ďĂƚƚĞƌǇ͖ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ƌĞǀŽůƵƚŝŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ͖ ŐĂƐ ĂůĂƌŵƐ͖ ŐĂƐ
ƐŚƵƚͲŽĨĨ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĂůĂƌŵƐ͖ ŐĂƐ ŝŶƐƵůĂƚĞĚ
ƐǁŝƚĐŚŐĞĂƌ͖ ŐĂƐ ŝŶƐƵůĂƚĞĚ ƐǁŝƚĐŚŐĞĂƌ ĞůĞĐƚƌŝĐ͖
ƌĞůĂǇƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ŚŝŐŚͲƉƌĞƐƐƵƌĞǀĂĐƵƵŵĐŽŶƚĂĐƚŽƌƐ͖
ŚŝŐŚ ǀŽůƚĂŐĞ ĐŝƌĐƵŝƚ ďƌĞĂŬĞƌ͖ ƐƵƌŐĞ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖
ƉŽǁĞƌ ĐŽŶƚƌŽů ƉĂŶĞůƐ͖ ƌĞĂĐƚŽƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƉŽǁĞƌ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƐǁŝƚĐŚďŽĂƌĚƐ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐ͖ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐ͖ ŝŶǀĞƌƚĞƌƐ͖ ƐǁŝƚĐŚŐĞĂƌ
ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐŝƌĐƵŝƚ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚĞƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƉŽǁĞƌ ƐƵƉƉůŝĞƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉŽǁĞƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐ ƉŽǁĞƌ ĐŽŶƚƌŽů ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ǀŽůƚĂŐĞ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŶƚĂĐƚŽƌƐ͖ ůŽǁ ĂŶĚ
ŵĞĚŝƵŵǀŽůƚĂŐĞĐŝƌĐƵŝƚďƌĞĂŬĞƌƐ͖ĐŝƌĐƵŝƚďƌĞĂŬĞƌƐ͖
ŝŶǀĞƌƚĞƌ ƵƐĞĚ ŝŶ ƐŽůĂƌ ƉŽǁĞƌ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĞŶĞƌŐǇ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŵĞĂƐƵƌŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĂŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĨŽƌ
ĚŝĂŐŶŽƐŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů ƉŽǁĞƌ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐͬŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐͬĂŶĂůǇǌŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ďƵƐĚƵĐƚ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĐĂďůĞƐ͕
ǁŝƌĞƐ͕ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ĨŝƚƚŝŶŐƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌ͖
ĐŽŶǀĞƌƚĞƌƐ͖
ƐŚŝƉ
ƚŽ
ƐŚŽƌĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŶƚƌŽů
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ^ ƐǇƐƚĞŵ͖ ŶĞƚǁŽƌŬ
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĨŽƌƐŚŝƉƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƉůĂƚĨŽƌŵƐ͖ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ƐǇƐƚĞŵƐ ĨŽƌ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŶĞƚǁŽƌŬ ƐĞƌǀĞƌƐ͖ ĚĂƚĂ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ ĚŝŐŝƚĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĐŽŶƚƌŽůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĞůĞĐƚƌŝĐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ

 86913: العالمة التجارية رقم

 9 : يف الصنف

 7762/72/72 : التاريخ

 التيار/ حساسات الغاز؛ أجهزة القياس للفولتية

:

من اجل

 درجة حرارة البطارية؛ أجهزة القياس؛ مؤشر الدوران؛/ الكهرابئي
أنظمة اإلنذار ضد تسرب الغاز؛ أجهزة إغالق الغاز؛ أجهزة

اإلنذار؛ تروس التشغيل املعزولة للغاز؛ تروس التشغيل املعزولة

 الكهرابئية؛ املالمسات اخلوائية،للغاز (الكهرابئية)؛ املرحالت

عالية الضغط؛ قواطع الدارات عالية الفولتية؛ الواقيات من

تذبذابت التيارات؛ لوحات التحكم ابلطاقة؛ املفاعالت؛ آالت
توزيع الطاقة الكهرابئية؛ لوحات مفاتيح كهرابئية؛ حموالت التوزيع؛

احملوالت؛ وعاكسات التيار؛ تروس التشغيل (الكهرابئية)؛
فاصالت الدارات الكهرابئية؛ تزويدات الطاقة اإللكرتونية؛

حموالت الطاقة اإللكرتونية؛ أجهزة التحكم ابلطاقة الكهرابئية؛
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؛

األجهزة واألدوات لتشخيص جتهيزات الطاقة الكهرابئية؛ أجهزة

حتليل استهالك الكهرابء؛ قنوات متديد األسالك/مراقبة/قياس
 املوصالت وتركيبات، األسالك،الكهرابئية؛ الكوابل الكهرابئية
توصيلها؛ احملوالت؛ أجهزة االتصاالت بني السفن والشاطئ؛

أجهزة التحكم عن بعد؛ مع ّدات االتصاالت؛ برجميات احلاسوب
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؛

 أو اإلرسال،أجهزة التحكم ابملراقبة (الكهرابئية)؛ أجهزة التسجيل
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أو النسخ للمعلومات؛ أجهزة احلاسوب؛ خوادم احلاسوب؛ الكتب
الرقمية القابلة للتنزيل من اإلنرتنت؛ البطارايت وشواحن

البطارايت .

ĨŽƌ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ Žƌ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖ĚŝŐŝƚĂů
ďŽŽŬƐĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĨƌŽŵƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ďĂƚƚĞƌŝĞƐ
͘ĂŶĚďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐ

In the name of: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

أبسم  :هيونداي هيفي إندسرتيز

كو ،.ليميتد

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϬϬ͕ĂŶŐĞŽũŝŶƐƵŶŚǁĂŶͲĚŽƌŽ͕ŽŶŐͲŐƵ
hůƐĂŶ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ

العنو و ا  ،0111 :بانغي جينس ووينن ا

-دورو ،دونوو و و  -غوو و و  ،لسو و ووا ،

جمن رية ك ريه

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  7727البرية
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العالمة التجارية رقم  30521 :
الصنف :
يف
75رقم  30521 :
التجارية
العالمة




Trade Mark No.: 31974
In
Class:
29 No.: 31974
Trade
Mark



In Class: 29
Date:
27/07/2017

يف الصنف 75 :
 7102/12
التاريخ /72 :

Date: 27/07/2017

التاريخ  7102 /12/72 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŝĐŬůĞĚƉĞƉƉĞƌͬƉŝĐŬůĞĚ
WŝĐŬůĞĚƉĞƉƉĞƌͬƉŝĐŬůĞĚ

خملل
اخليار //خملل
خملل اخليار
احلار //خملل
الفلفل احلار
خملل الفلفل
اجل  ::خملل
من اجل
من
ĐƵĐƵŵƉĞƌƐͬƉŝĐŬůĞĚĞŐŐƉůĂŶƚͬƉŝĐŬůĞĚŽůŝǀĞƐͬƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ
ĐƵĐƵŵƉĞƌƐͬƉŝĐŬůĞĚĞŐŐƉůĂŶƚͬƉŝĐŬůĞĚŽůŝǀĞƐͬƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ
ابذجنان/خملل الزيتون /رب البندوره 
ابذجنان/خملل الزيتون /رب البندوره 
In the name of: Palestinian Turkish Company for food
كه الرتكيه الفلسطينيه
أبسم  :الشر
Manufacturing
In
the name of: Palestinian Turkish Company for food
الرتكيه الفلسطينيه
الشركه
أبسم :
الغيائيه
للصناعات
Manufacturing
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲdƵůŬĂƌĞŵϬϬϵϳϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
العنوووونا  :مفوووورق ب وووو الشوووور -
للصناعات الغيائيه
طنلكر 3325322665353

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲdƵůŬĂƌĞŵϬϬϵϳϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚ
مفرق ووووابقهالشوووور
مفوووورق ب
عنوانالعنوووونا
-طولكرمالشرقيه
التبليغ: :
1152157662121
3325322665353
 طنلكر

اصحاهبا حق
تسجيل
ان
طولكرم
اليعطيالشرقيه -
العالمة ابقه
التبليغهيه :مفرق
عنوان
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
1152157662121
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

dƵůŬĂƌĞŵϬϬϵϳϬϵϮϲϲϳϬϳϬ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ͳ:ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚ
dƵůŬĂƌĞŵϬϬϵϳϬϵϮϲϲϳϬϳϬ

مبعزل عن العالمة











احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



Ϳ ; 30



احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31977

العالمة التجارية رقم  30522 :

In Class: 30

 31
يف الصنف :



Date: 27/07/2017



التاريخ  7102/12 /72 :
العالمة التجارية رقم  30522 :
الكاتشاب/خردل/عمبة/صلصة
من اجل  :املايونيز/
يف الصنف  31 :

Trade Mark No.: 31977

زهر/ماء ورد/خل
املعكرونة/
ماء 7102
/12
الصواي /صلصة التاريخ /72 :
صلصة
/
عمبة
/
خردل
/
الكاتشاب
/
املايونيز
الثوم/اجل
التفاح/خل من
خل  :الكوكتيل/خل الفواكه/خل
العنب/دبس

سائلة/سائل
مركز/محض

الصواي /صلصة املعكرونة/ماء زهر/ماء ورد/خل

سائلة/فراولة

الرومان/شوكالته

التفاح/خل الثوم/خل الكوكتيل/خل الفواكه/خل
كالته/روح سائلة/خل
الليمون
العسل/
فراولة
دبسعصري الرومان/شو
العنب/

صلصةخل
الليمون//روح
العسل/
سائلة/
عصري شنيتسل
طحني
اخلليكسائل/%9
مركز/محض اخلليك /%9طحني شنيتسل/صلصة

البيتزا /صلصة الباربيكيو/صلصة الشطة/صلصة الفلفل

البيتزا /صلصة الباربيكيو/صلصة الشطة/صلصة الفلفل

احلار 
أبسم :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

In Class:
30

DzKEE/^ͬ<d,hWͬDh^dZͬDͬ^Kz
Date: 27/07/2017
^^KhͬW^d^Kh^ͬ>K^^KDtdZͬZK
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>tdZͬWW>s/E'Zͬ'>Z/s/E'ZͬK<d/
DzKEE/^ͬ<d,hWͬDh^dZͬDͬ^Kz
s/E'Zͬ&Zh/ds/E'Zͬ'ZW
^^KhͬW^d^Kh^ͬ>K^^KDtdZͬZK
s/E'ZͬWKD'ZEdDK>^^^ͬ,KK>d
>tdZͬWW>s/E'Zͬ'>Z/s/E'ZͬK<d/
s/E'Zͬ&Zh/ds/E'Zͬ'ZW
^zZhWͬ^dZtZZz^zZhWͬ,KEz^zZhW>DKE
s/E'ZͬWKD'ZEdDK>^^^ͬ,KK>d
&>sKZ:h/ͬKEdZds/E'Zͬd//
^zZhWͬ^dZtZZz^zZhWͬ,KEz^zZhW>DKE
ϱйͬ&>KhZ^,E/d^>ͬW/^hͬY^h^ͬ,Kd
&>sKZ:h/ͬKEdZds/E'Zͬd//

ͬ^^h^ͬ,/>/^h
ϱйͬ&>KhZ^,E/d^>ͬW/^hͬY^h^ͬ,Kd
ͬ^^h^ͬ,/>/^h

احلار 
الشركه :
أبسم

In the
of: PALESTINIAN
TURKISH COMPANY
In the name
of:name
PALESTINIAN
TURKISH
كيه الرتكيه COMPANY
الشركه
الرت
FORMANUFACTURING
FOOD MANUFACTURING
FOR FOOD
الفلسطينيه للصناعات الغيائيه
الفلسطينيه للصناعات الغيائيه

العنووونا  :ب

ͲĚĚƌĞƐƐ͗Y>^,ZY/,Ͳdh><ZDͲϬϵϮϲϲϳϬϳϬ

العنووونا  :ب وووو الشوووور -طوووونلكر
- 322665353طوووونلكر
وووو الشوووور

عنوان التبليغ
322665353
157662121
عنوان التبليغ  :ابقه الشرقيه -طولكرم

 157662121تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان


ان تسجيل

:

ابقه

ͲĚĚƌĞƐƐ͗Y>^,ZY/,Ͳdh><ZDͲϬϵϮϲϲϳϬϳϬ

الشرقيه -طولكرم

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :Y>^,ZY/,
Ͳdh><ZDͲϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ͳ:Y>^,ZY/,


Ͳdh><ZDͲϬϵϮϲϲϳϬϳϬ


احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
حقالعام
االستخدام
واألرقام ذات
الوصفية
والرسومات

مبعزل عن العالمة






احلماية املطلقمبعزل عن
العالمة الكلمات والعبارات
ابستخدام

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام





; 37585
Ϳ
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العالمة التجارية رقم  30525 :

يف الصنف  06 :

التاريخ  7102/12/31 :
من اجل  :جملة دورية 


أبسم  :حييفة  نزار عبد العزيز
رمضان

Trade Mark No.: 31979
In Class: 16
Date: 30/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĞƌŝŽĚŝĐĂů
In the name of: HOTHAIFA NIZAR AA RAMADAN


العن ونا  :الخل وو دوو ر سوو ة دموو ة
االسراء 3522555535










عنوان التبليغ  :اخلليل عني سارة عمارة االسراء

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>/E^Z^d
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>/E^Z^d

o.:

Date: 30/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĞƌŝŽĚŝĐĂů
391
In the name of: HOTHAIFA NIZAR AA RAMADAN
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>/E^Z^d

 الخل وو دوو ر سوو ة دموو ة: العن ونا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>/E^Z^d

3 197 9

ƌŝ ŽĚŝ ĐĂů 



HOTHAIF A



NIZAR

AA

o.:

 اخلليل عني سارة عمارة االسراء: عنوان التبليغ
1955222219

مشروطة بعدم منح محاية على عبارة عامل السيارات


RAMADAN

 >/>/E ^ Z ^d

ƌǀŝĐĞƐ

3522555535 االسراء





7

 7102/12/31 : التاريخ
  جملة دورية: من اجل
2017/11/7 العدد العرشون
 حييفة نزار عبد العزيز: أبسم
رمضان

ة

ة



7

يز
ال عز
سوو

ر

35

: ><, >/>/E ^Z ^d

اء
االسر

586

;

د موو

30 52

ة
عمار



ات
ا ل سيار

عامل

ة
سار

عني

ة
عبار

ع لى

33 ͿͿ
;; 33

33

Ϳ



3 198 0



7

Ğ Đƚƌŝ ĐƉƵŵƉƐĨ ŽƌƐǁŝ ŵŵ
ŝ ŶŐƉŽŽů Ɛ͖
ďƌƵƐŚĞƐƉĂƌƚƐŽĨ ŵĂĐŚŝ ŶĞ Ɛ͖
ŐŵĂĐŚŝ ŶĞ Ɛ͖ǀĞ ŶĚŝ ŶŐŵĂĐŚŝ ŶĞ Ɛ͖ŐĂƐ
ƋƵŝ ƉŵĞŶƚƐͿ ͖ĚĞ ƚŚĂƚĐŚĞ ƌƐŵĂĐŚŝ ŶĞ Ɛ͖
Ğ ŶŝŶŐĂŶĚ Đů ŽƐŝ ŶŐǀĞŚŝ ĐůĞ ĚŽŽƌƐ͖ƐŬŝ ĚͲ
ŶŐŵĂĐŚŝ ŶĞ Ɛ͖ĐƌĂŶĞ Ɛ͖ĐĂƌŐŽŚĂŶĚů ŝ ŶŐ
ŽĂĚĞ ƌƐ͖ďƵĐŬĞ ƚĨ ŽƌďĂĐŬŚŽĞ ů ŽĂĚĞ ƌƐ͖
ĚŽǌĞ ƌƐ͖ƉĂǇů ŽĂĚĞ ƌƐ͖Ĩ ƌŽŶƚ ͲĞ ŶĚů ŽĂĚĞ ƌƐ͖
ů ŽĂĚĞ ƌĨŝ ƚƚŝ ŶŐƐ͖ƚŽŽů ƐƉĂƌƚƐŽĨ 
ĂĐŬƐďĞ ŝ ŶŐƉĂƌƚƐŽĨ ĐƌĂǁů Ğ ƌƐŽŶ
Ğ Ɛ͖ĚƵƐƚƉƌŽƚĞ Đƚ
ŝ ǀĞ ƵŶŝ ƚƐĨ Žƌ

Trade Mark No.: 31980

 38913: العالمة التجارية رقم

مضخات
ال عشب

أ بواب
اص؛
الرت

In Class: 7

احلفر؛

Date: 30/07/2017

ا لن قد ي ة؛

ات
از
جز

من
اب ل قطع

وإذالق
ل فتح
آالت
جي ه؛
ا لتو

 7 : يف الصنف

افات
جر

ا لبضا ئع؛

 7387/37/33 : التاريخ

/Ŷ ZĞƐƉĞĐƚ ŽĨ͗ ůĞĐƚƌŝĐ ƉƵŵƉƐ ĨŽƌ ƐǁŝŵŵŝŶŐ  املضخات الكهرابئية لربك السباحة؛ الفراشي العاملة:  من اجل

ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů
ƐƚĂŵƉŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
Trade
Mark
No.: 31980
ǀĞŶĚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŐĂƐ ƉƵŵƉƐ ;ŐĂƐ ƐƚĂƚŝŽŶ

In
Class: 7
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚƐͿ͖

ĚĞƚŚĂƚĐŚĞƌƐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĚƌŝǀĞ

Date:
ĚĞǀŝĐĞƐ30/07/2017
ĨŽƌ ŽƉĞŶŝŶŐ ĂŶĚ ĐůŽƐŝŶŐ ǀĞŚŝĐůĞ ĚŽŽƌƐ͖


7
اب ئي ة
هر

ا لوقود)؛



ƉŽŽůƐ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ ŽƉĞƌĂƚĞĚ ďƌƵƐŚĞƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ

30 59



اشي
ك ا ل سباح ة؛ ال فر
 لرب
اخلتم
آالت
آالت)؛




 كهرابئيا (أجزاء من آالت)؛ آالت اخلتم امليكانيكية؛ آالت البيع
 30591
 : النقدية؛رقم
ابلقطعالتجارية
العالمة
البنزين (مع ّدات حمطّات الوقود)؛
مضخات

 2 : الصنف
العشب (آالت)؛ أجهزة التحريك لفتح وإغالق أبواب
يف جزازات
7102
/12
: التاريخ
انزالقية التوجيه؛ آالت الرتاص؛ الرافعات؛
افات
اجلر/31كبات؛
املر

ƐŬŝĚͲƐƚĞĞƌ ůŽĂĚĞƌƐ͖
ƐƚĂĐŬŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐƌĂŶĞƐ͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĐƚƌŝĐƉƵŵƉƐĨŽƌƐǁŝŵŵŝŶŐƉŽŽůƐ͖
البضائع؛ابئيةجرلربك
املضخات الكهر
الفراشيرافات احلفر؛
السباحة؛مغارف ج
افات احلفر؛
التعامل مع: اجل
منآالت

ĐĂƌŐŽ ŚĂŶĚůŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ďĂĐŬŚŽĞ ůŽĂĚĞƌƐ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇŽƉĞƌĂƚĞĚďƌƵƐŚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
افات؛اخلتم
آالت
آالت
أجزاء
احلفاررابئيا
العاملة كه
اجلرافات ذات
ات))؛؛ اجلر
افات (منبولدوزر
ات؛ (جر
قطع
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƐƚĂŵƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ŐĂƐ
ďƵĐŬĞƚ ĨŽƌ ďĂĐŬŚŽĞ ůŽĂĚĞƌƐ͖ ĞǆĐĂǀĂƚŽƌ ƉĂƌƚƐ͖
ƉƵŵƉƐ;ŐĂƐƐƚĂƚŝŽŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚƐͿ͖ĚĞƚŚĂƚĐŚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
النقدية؛ مضخات
آالت البيع
ابلقطعافات ذات
واخللفية؛ اجلر
امليكانيكية؛األمامية
املغارف
ďƵůůĚŽǌĞƌƐ͖ ƉĂǇůŽĂĚĞƌƐ͖ ĨƌŽŶƚͲĞŶĚ ůŽĂĚĞƌƐ͖ ǁŚĞĞů العجالت؛ مستلزمات
ĚƌŝǀĞĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌŽƉĞŶŝŶŐĂŶĚĐůŽƐŝŶŐǀĞŚŝĐůĞĚŽŽƌƐ͖ƐŬŝĚͲ
ůŽĂĚĞƌ͖ ǁŚĞĞů ůŽĂĚĞƌ ĨŝƚƚŝŶŐƐ͖ ƚŽŽůƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ السيور املطاطية
آالت]؛
الوقود)؛[أجزاء
العجالت؛ عدد
اجلر
العشب
جزازات
ذات حمطّات
افاتمع ّدات
( البنزين
ƐƚĞĞƌůŽĂĚĞƌƐ͖ƐƚĂĐŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĐƌĂŶĞƐ͖ĐĂƌŐŽŚĂŶĚůŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƌƵďďĞƌ ƚƌĂĐŬƐ ďĞŝŶŐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ĐƌĂǁůĞƌƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĂĐŬŚŽĞůŽĂĚĞƌƐ͖ďƵĐŬĞƚĨŽƌďĂĐŬŚŽĞůŽĂĚĞƌƐ͖
احلماية من الغبار
اإلنشاء الز
لآلليات
وحداتأبواب
احفة ؛وإذالق
لفتح
التحريك
بكوهنا؛ قطعأجهزة
)(آالت
ĞǆĐĂǀĂƚŽƌƉĂƌƚƐ͖ďƵůůĚŽǌĞƌƐ͖ƉĂǇůŽĂĚĞƌƐ͖ĨƌŽŶƚͲĞŶĚůŽĂĚĞƌƐ͖
ŽŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĚƵƐƚ ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ ƵŶŝƚƐ
الرتاص؛حتطيم الكتل
األساس؛ت آليات
انزالقيةأعمال
اجلرافات آليات
كبات؛ اإلنشاء؛
املرآلليات
ǁŚĞĞůůŽĂĚĞƌ͖ǁŚĞĞůůŽĂĚĞƌĨŝƚƚŝŶŐƐ͖ƚŽŽůƐƉĂƌƚƐŽĨ
التوجيه؛ آال
ĨŽƌ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ǁŽƌŬ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌƵďďĞƌƚƌĂĐŬƐďĞŝŶŐƉĂƌƚƐŽĨĐƌĂǁůĞƌƐŽŶ
اعية؛ اجلر
آالت زر
اهلندسةمعاملدنية؛
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ƐŚƌĞĚĚĞƌƐ͖ Đŝǀŝů ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ احلفر؛افات انزالقية
جرافات
البضائع؛
آلياتالتعامل
اإلمسنتية؛آالت
الرافعات؛
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĚƵƐƚƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞƵŶŝƚƐĨŽƌ
ŵĂĐŚŝŶĞƌǇ͖ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƐŬŝĚ ƐƚĞĞƌ التوجيه لالستخدامات الزراعية؛ اسطواانت لآلالت؛ أجهزة حقن
ůŽĂĚĞƌƐ ĨŽƌ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĐǇůŝŶĚĞƌƐ ĨŽƌ
الوقود حملركات االحرتاق الداخلي؛ معدات اإلشعال حملركات
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĨƵĞů ŝŶũĞĐƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ ĞŶŐŝŶĞƐ͖ ŝŐŶŝƚŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌŶĂů االحرتاق الداخلي؛ آالت قوة الدفع (عدا عن ما هو للمركبات
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ ĞŶŐŝŶĞƐ͖ ŵŽƚŝǀĞ ƉŽǁĞƌ ŵĂĐŚŝŶĞƐ الربية)؛ فالتر احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ تروس ختفيض
;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ ĨŝůƚĞƌƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌƐ السرعة بكوهنا قطع من آالت؛ أجهزة التحكم اهليدروليكية
ĂŶĚ ĞŶŐŝŶĞƐ͖ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŐĞĂƌƐ ďĞŝŶŐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ
،لآلالت واحملركات الرئيسية؛ أجهزة التحكم اهلوائي لآلالت
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŚǇĚƌĂƵůŝĐ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ŵĂĐŚŝŶĞ ĂŶĚ
ƉƌŝŵĞ ŵŽǀĞƌƐ͖ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ أجهزة التحكم اهليدروليكية
ŵŽƚŽƌƐ ĂŶĚ ĞŶŐŝŶĞƐ͖ ŚǇĚƌĂƵůŝĐ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ  احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ انقالت الطاقة،لآلالت

ع

يك
قية

مع

ŵĂĐŚŝŶĞƌǇ͖ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƐŬŝĚ ƐƚĞĞƌ
ůŽĂĚĞƌƐ ĨŽƌ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ ĐǇůŝŶĚĞƌƐ ĨŽƌ

392ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĨƵĞů ŝŶũĞĐƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ ĞŶŐŝŶĞƐ͖ ŝŐŶŝƚŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌŶĂů

ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ ĞŶŐŝŶĞƐ͖ ŵŽƚŝǀĞ ƉŽǁĞƌ ŵĂĐŚŝŶĞƐ
;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ůĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ ĨŝůƚĞƌƐ ĨŽƌ ŵŽƚŽƌƐ
ĂŶĚ ĞŶŐŝŶĞƐ͖ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŐĞĂƌƐ ďĞŝŶŐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ŚǇĚƌĂƵůŝĐ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ŵĂĐŚŝŶĞ ĂŶĚ
ƉƌŝŵĞ ŵŽǀĞƌƐ͖ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŵŽƚŽƌƐ ĂŶĚ ĞŶŐŝŶĞƐ͖ ŚǇĚƌĂƵůŝĐ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕

ŵŽƚŽƌƐ

ĂŶĚ

ĞŶŐŝŶĞƐ͖

ƉŽǁĞƌ

ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ŐĞĂƌŝŶŐƐ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ůĂŶĚ
ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ ĐĂŵƐ ďĞŝŶŐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ĐƌĂŶŬƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƐŚŽĐŬĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞ

التوجيه لالستخدامات الزراعية؛ اسطواانت لآلالت؛ أجهزة حقن

الوقود حملركات االحرتاق الداخلي؛ معدات اإلشعال حملركات

2017/11/7 العدد العرشون

االحرتاق الداخلي؛ آالت قوة الدفع (عدا عن ما هو للمركبات

الربية)؛ فالتر احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ تروس ختفيض
السرعة بكوهنا قطع من آالت؛ أجهزة التحكم اهليدروليكية

،لآلالت واحملركات الرئيسية؛ أجهزة التحكم اهلوائي لآلالت

احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ أجهزة التحكم اهليدروليكية
 احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ انقالت الطاقة،لآلالت

والرتوس (عدا ما كان للمركبات الربية)؛ الكامات بكوهنا قطع
آالت؛ أذرع التدوير[أجزاء آالت]؛ ممتصات الصدمات لآلالت

(عدا عن ما هو للمركبات)؛ أجهزة الكبح لآلالت (عدا عن ما

;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ ďƌĂŬŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ ĨŽƌ

هو للمركبات)؛ احللقات عدا عن املستخدمة للمركبات الربية

ŵĂĐŚŝŶĞ ;ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ ƌŝŶŐƐ ŽƚŚĞƌ

(قطع من آالت)؛ املرشحات (قطع من آالت)؛ األوعية

ƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ;ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐͿ͖ĨŝůƚĞƌƐ
;ƉĂƌƚƐ ŽĨ ŵĂĐŚŝŶĞƐͿ͖ ĚƌƵŵƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ďĞĂƌŝŶŐƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ ƌŝŶƐŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ƉĂƌŬŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵƐ͖ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĨŽƌ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ƉůĂƐƚŝĐƐ͖ ϯ ƉƌŝŶƚĞƌƐ͖ ƌŽďŽƚŝĐ ǀĂĐƵƵŵ
ĐůĞĂŶĞƌƐ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌŽďŽƚƐ͖ƌŽďŽƚůŽĂĚŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖
ŚĂŶĚůŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŽƌƐ͖
ŚĂŶĚůŝŶŐ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ĨŽƌ ůŽĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ƵŶůŽĂĚŝŶŐ͖
ǁĞůĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ͖ƐĞƌŝĐƵůƚƵƌĂůŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ŵŽƚŽƌƐ
ĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͘

االسطوانية [أجزاء من آالت]؛ حمامل [أجزاء آالت]؛ آالت

شطف؛ أنظمة ميكانيكية لركن السيارات؛ آالت معاجلة املواد

البالستيكية؛ طابعات األبعاد؛ املكانس الكهرابئية الروبوتية؛
،الروبوطات الصناعيه؛ أجهزة حتميل الروبوطات؛ آالت التحميل

األوتوماتيكية (املعدالت)؛ أجهزة النقل لتحميل وإفراغ احلمولة؛
اقطاب كهرابئية للحام؛ آالت تربية دودة القز؛ احملركات وحمركات

 .)االحرتاق الداخلي (ابستثناء ما كان للمركبات الربية

In the name of: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϬϬ͕ĂŶŐĞŽũŝŶƐƵŶŚǁĂŶͲĚŽƌŽ͕ŽŶŐͲŐƵ͕
hůƐĂŶ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 ليميتد،.كو

 بانغي جينس ووينن ا،0111 : العنو و ا

،  لسو و ووا،  غوو و و-  دونوو و و،دورو-

جمن رية ك ريه

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية7777 ب. ص










 هيونداي هيفي إندسرتيز: أبسم








العدد العرشون 2017/11/7
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Trade Mark No.: 31981

العالمة التجارية رقم  38918:

In Class: 12

يف الصنف  87 :

Date: 30/07/2017

التاريخ  7387/37/33 :

من اجل  :كراسي املقعدين؛ مظالت اهلبوط؛ السكك املطاطية
للجرافات انزالقية التوجيه؛ مركبات اجلر؛ الشاحنات ذات

الرافعات الشوكية؛ مضخات اهلواء للشاحنات ذات الرافعات
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

للمركبات؛ أنظمة الفرامل للمركبات؛ جرارات لألغراض الزراعية؛
حمركات الديزل ملركبات اإلنشاءات؛ احملركات للمركبات الربية؛

املركبات احلربية للنقل؛ أبواب للمركبات؛ واقيات الصدمات
للمركبات؛ أحزمة األمان لالستخدام يف املركبات؛ خزاانت الوقود

للمركبات؛ أغطية حمركات املركبات؛ هياكل جسم املركبات؛ أغطية
ملقاعد املركبات؛ عجالت توجيه املركبات؛ مقاعد للمركبات؛

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ƉĂƌĂĐŚƵƚĞƐ
ƌƵďďĞƌƚƌĂĐŬƐĨŽƌƐŬŝĚͲƐƚĞĞƌůŽĂĚĞƌƐ͖ƚƌĂĐƚŝŽŶ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĨŽƌŬůŝĨƚƚƌƵĐŬƐ͖ĂŝƌƉƵŵƉƐĨŽƌĨŽƌŬůŝĨƚ
ƚƌƵĐŬƐ͖ƌĂĚŝĂƚŽƌƐĨŽƌĨŽƌŬůŝĨƚƚƌƵĐŬƐ͖ŵƵĚĨůĂƉƐĨŽƌ
͖ĨŽƌŬůŝĨƚƚƌƵĐŬƐ͖ĞǆŚĂƵƐƚƐĨŽƌĨŽƌŬůŝĨƚƚƌƵĐŬƐ
ŵƵĨĨůĞƌƐĨŽƌĨŽƌŬůŝĨƚƚƌƵĐŬƐ͖ƚŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŚĞĞůƐ͖ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ďƌĂŬĞ
ƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚƌĂĐƚŽƌƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
͖ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĚŝĞƐĞůĞŶŐŝŶĞƐĨŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶǀĞŚŝĐůĞƐ
ŵŽƚŽƌƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ŵŝůŝƚĂƌǇǀĞŚŝĐůĞƐĨŽƌ
͖ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ĚŽŽƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ǀĞŚŝĐůĞďƵŵƉĞƌƐ
ƐĞĂƚďĞůƚƐĨŽƌƵƐĞŝŶǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĨƵĞůƚĂŶŬƐĨŽƌ
͖ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ŚŽŽĚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ďŽĚŝĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
ƐĞĂƚĐŽǀĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƐƚĞĞƌŝŶŐǁŚĞĞůƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ǀĞŚŝĐůĞƐĞĂƚƐ͖ŵƵĚŐƵĂƌĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
͘ůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇůĂŶĚͬĂŝƌŽƌǁĂƚĞƌ

واقيات الوحل؛ األجهزة للنقل برا أو جوا أو حبرا .
In the name of: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
أبسم  :هيونداي هيفي إندسرتيز

كو ،.ليميتد

العنوو ا  ،0111 :بانغي جينس ووينن ا

-دورو ،دون و و و  -غوو و و  ،لسو و ووا ،

جمن رية ك ريه

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϬϬ͕ĂŶŐĞŽũŝŶƐƵŶŚǁĂŶͲĚŽƌŽ͕ŽŶŐͲŐƵ
hůƐĂŶ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  7777البرية


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










العدد العرشون 2017/11/7
واحللوايت واحللوايت املثلجة عسل النحل والعسل
االسود اخلمرية .ومسحوق اخلبيز امللح واخلردل

واخلل.الصلصات ( التوابل)البهارات  ،الثلج /

أبسم  :شركة ابريستا للمطاعم

واالستثمارات

Ϳ ; 39
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In the name of: Sharket Barista Lil Mtaam W IL
estethmarat



Trade Mark No.: 31982

العالمة التجارية رقم  30597 :
العنووووووووونا  :ا

394

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ

 -يووووووووورج ا

In Class: 30
Date: 30/07/2017

يف الصنف  31 :
الت ا  -ط0
التاريخ  7102/12/31 :

عنوان التبليغ  :رام هللا ،برج رام اللع

من اجل  :النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز

والتابيوكا والساذو والنب االصطناعي الدقيق
اليعطي اصحاهبا حق
رقم  :العالمة
تسجيلريةهيه
 :ان

30597
التجا
العالمة
والعسل
النحل
احلبوبعسل
من املثلجة
واحللوايت
واحللوايت
والفطائر
واخلبز
املصنوعة
واملستحضرات
 31
الصنف :
يف
الكلمات
املطلق
احلماية
والعباراتواخلردل
اخلبيز امللح
ابستخدامومسحوق
اخلمرية .
االسود
والعسل
النحل
عسل
املثلجة
واحللوايت
واحللوايت
واألرقام 
7102
واخلل/12.
والرسومات/31
التاريخ :
العام
االستخدام
ذات
الوصفية
الثلج /
البهارات ،
التوابل)
الصلصات (


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ͬŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
 Mark No.: 31982
Trade
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
In Class: 30
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ


Date: 30/07/2017


والسكرواخلردل
للمطاعم امللح
ابريستا اخلبيز
ومسحوق
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ͬŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
In the name
واالرزof: Sharket Barista Lil Mtaam W IL
والكاكاو
والشاي
اجل :
من
النب .شركة
اخلمرية:
أبسم
العالمة
االسودعن
مبعزل
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
estethmarat
واالستثمارات
االصطناعي  الدقيق
التوابل)والنب
والساذو
والتابيوكا
البهارات  ،الثلج/
الصلصات (
واخلل.

͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ

يووووووووورج ا
للمطاعم-
ابريستا :
واملستحضراتالعنووووووووونا
واخلبز والفطائر
احلبوب
املصنوعة امن
In the ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
name of: Sharket Barista Lil Mtaam W IL
͕ ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
أبسم  :شركة

͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

 الت ا  -ط0

estethmarat

واالستثمارات


عنوان التبليغ  :رام هللا ،برج رام اللع
 يووووووووورج االعنووووووووونا  :ا

تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
الت :ا -انط0
اللع الكلمات والعبارات
ابستخدام
املطلق برج رام
احلمايةرام هللا،
عنوان التبليغ :
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ

Ϳ;7





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


هيهالعالمة
مبعزل عن
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 :ان تسجيل




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

















; 7 589
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العالمة التجارية رقم  30599 :
يف الصنف  3 :

Trade Mark No.: 31985
In Class: 3
Date: 31/07/2017

التاريخ  7102/12/30 :

من اجل   :روائح معطرة وعطور؛ مواد تواليت ومواد

الشخصية؛ الصابون ومستحضرات االستحمام
العناية



العالمة التجارية رقم  30599 :
مستحضرات العناية
والشامبو ومكيفات الشعر؛
يف الصنف  3 :

ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد،
التاريخ  7102/12/30 :
الشمس
مستحضرات ا
مستحضرات
ومواد
لعنايةموادمنتواليت
وعطور؛
جتميل؛ روائح معطرة
من اجل :
العناية الشخصية؛ الصابون ومستحضرات االستحمام







والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية


ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد،

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƌĂŐƌĂŶĐĞƐĂŶĚƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͖ƚŽŝůĞƚƌŝĞƐĂŶĚ
͕ƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƐŽĂƉƐ͕ďĂƚŚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ƐŚĂŵƉŽŽƐ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͖ŚĂŝƌĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŬŝŶĐĂƌĞ
Trade Mark No.: 31985
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ƐƵŶĐĂƌĞĂŶĚƐƵŶƚĂŶŶŝŶŐ
In Class: 3
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͖ŵĂŬĞͲƵƉ͖ŵĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞǇĞůĂƐŚĞƐĂŶĚĞǇĞďƌŽǁƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ
Date: 31/07/2017
ĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞǇĞůĂƐŚĞƐĂŶĚĞǇĞďƌŽǁƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƌĂŐƌĂŶĐĞƐĂŶĚƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͖ƚŽŝůĞƚƌŝĞƐĂŶĚ
͕ƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƐŽĂƉƐ͕ďĂƚŚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ƐŚĂŵƉŽŽƐ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͖ŚĂŝƌĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŬŝŶĐĂƌĞ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ƐƵŶĐĂƌĞĂŶĚƐƵŶƚĂŶŶŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͖ŵĂŬĞͲƵƉ͖ŵĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀĂů

الصقة للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر

الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد
مستحضرات احلالقة وازالة الشعر؛
لالظافر؛
العرشون 2017/11/7
العدد
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مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لتنظيف فراشي
التجميل 
ŶĂŝůƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŶĂŝůƐ͖ĂďƌĂƐŝǀĞďŽĂƌĚƐ
انتشورالاملكياج؛ مستحضرات
الكاترينا عطرية؛
اجللد؛ زيوت
In the name of: Al Catrina Natural beauty Co. for
وتسمري شركة
أبسم :
ĨŽƌƵƐĞŽŶŶĂŝůƐ͖ŚĂŝƌƌĞŵŽǀĂůĂŶĚƐŚĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖Ăŝƌ
Cosmetic
preparations
التجميلواحلواجب الصناعية؛ مواد
الرموش
بيويت املكياج؛
ازالة
ĨƌĂŐƌĂŶĐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
ملستحضرات
͘ĐŽƐŵĞƚŝĐďƌƵƐŚĞƐ
الصناعية؛ االظافر
للصق :الرموش
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͬĞƚŚůĞŚĞŵͬ,ĞďƌŽͲ:ĞƌƵƐĂůĞŵ
واحلواجب لحووووا /
فلسوووو ،ر  /ي وووو
الصقةالعنوووونا
͘^ƚ
الخلللصق االظافرالصناعية؛ مربد
الصقة
الصناعية؛ مواد
القدس –
ع
الشعر؛ ͬĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :WĂůĞƐƚŝŶĞͬĞƚŚůĞŚĞŵ
وازالةع القدس
حلم  /شار
مستحضرات  /بيت
لالظافر؛التبليغ  :فلسطني
عنوان
احلالقة
ŶĂŝůƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŶĂŝůƐ͖ĂďƌĂƐŝǀĞďŽĂƌĚƐ
وتسمري اجللد؛ زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات
͘,ĞďƌŽͲ:ĞƌƵƐĂůĞŵ^ƚ
ĨŽƌƵƐĞŽŶŶĂŝůƐ͖ŚĂŝƌƌĞŵŽǀĂůĂŶĚƐŚĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖Ăŝƌ
– اخلليل
مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لتنظيف فراشي
ازالة

املكياج؛


التجميل 

الرموش واحلواجب

الصناعية؛ مواد

ĨƌĂŐƌĂŶĐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
͘ĐŽƐŵĞƚŝĐďƌƵƐŚĞƐ

الصقة للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر

الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد
Inthe name of: Al Catrina Natural beauty Co. for
مستحضراتانتشورال
لالظافر؛شركة الكاترينا
أبسم :
الشعر؛
وازالة
احلالقة
Cosmetic preparations
مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لتنظيف فراشي

ملستحضرات التجميل
بيويت
التجميل 

In the name of: Al Catrina Natural beauty Co. for
شركة :الكاترينا
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͬĞƚŚůĞŚĞŵͬ,ĞďƌŽͲ:ĞƌƵƐĂůĞŵ
رال لحووووا /
انتشو وووو
فلسوووو ،ر  /ي
العنوووونا 
Cosmetic preparations
بيويت ملستحضرات التجميل
͘^ƚ
القدس –
ع
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͬĞƚŚůĞŚĞŵͬ,ĞďƌŽͲ:ĞƌƵƐĂůĞŵ
لحووووا /
الخلر  /ي وووو
فلسوووو،
العنوووونا :
القدس –
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ͬ:WĂůĞƐƚŝŶĞͬĞƚŚůĞŚĞŵ
Ϳ;3
الخل  /بيت حلم  /شارع القدس
فلسطني
عنوانعالتبليغ :
عنوان التبليغ  :فلسطني  /بيت حلم  /شارع القدس ͬĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :WĂůĞƐƚŝŶĞͬĞƚŚůĞŚĞŵ
͘,ĞďƌŽͲ:ĞƌƵƐĂůĞŵ^ƚ
͘,ĞďƌŽͲ:ĞƌƵƐĂůĞŵ^ƚ
اخلليل
–– اخلليل

͘^ƚ
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Trade Mark No.: 31986

العالمة التجارية رقم  30596 :



Trade Mark No.: 31986

العالمة التجارية رقم  30596 :

In
In Class:
Class: 2
2

الصنف  77 ::
يف الصنف
يف

التاريخ  7102 /12 /30 :
من اجل  :الدهاانت والورنيش طلالءات اللك  ,مواد

التاريخ  7102/12/30 :
من اجل الدهاانت والورنيش طلالءات اللك  ,مواد

الوقاية من :الصدا ومواد حفظ اخلشب من التلف ,
مواد التلوين  ,مواد تثبيت االلوان  ,راتنج طبيعي خام

الستخدام,
مسحوقمن التلف
رقائقحفظاو اخلشب
شكلومواد
معادنمنيفالصدا
,الوقاية
مواد التلوين  ,مواد تثبيت االلوان  ,راتنج طبيعي خام




Date: 31/07/2017

Date:
31/07/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
͖ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƌĂŶƚƐ
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
͖ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƌĂŶƚƐ
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ



 ,معادن يف شكل رقائق او مسحوق الستخدام
Trade Mark No.: 31986
 30596
وفنيي رقم  :
الدهاننيالتجارية
العالمة
الطباعة والفنانني  .
الديكور وعمال
In
2 of: mohammad ali soliman zyoud
InClass:
the name
الصنف :
دمحم 7علي سليمان زيود
يفأبسم :
Date:
31/07/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ǁĞƐƚďĂŶŬͲũĞŶŝŶͲŶĂďůƵƐƐƚƌĞĞƚ
7102
/12:/30
التاريخ :
الهر وو  -جن و ر -
الضوفو
العنونا

الدهاانت والورنيش طلالءات اللك  ,مواد /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
اجل  :ن يلال
من ع
͖ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƌĂŶƚƐ
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ǁĞƐƚďĂŶŬͲũĞŶŝŶ
جننيمن -شار
حفظبية -
الضفة الغر
التبليغ :
ع,
التلف
اخلشب
الصدا ومواد
عنوان من
الوقاية
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
ŶĂďůƵƐƐƚƌĞĞƚ
انبلس
ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ

مواد التلوين  ,مواد تثبيت االلوان  ,راتنج طبيعي خام

 ,معادن يف شكل رقائق او مسحوق الستخدام






ن يلال

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ǁĞƐƚďĂŶŬͲũĞŶŝŶͲ
ŶĂďůƵƐƐƚƌĞĞƚ

ع

 شارع-  جنني-  الضفة الغربية: عنوان التبليغ

انبلس
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; 1 Ϳ



Trade Mark No.: 31987





 30592 : العالمة التجارية رقم



In Class: 35
Date: 31/07/2017





Trade Mark No.: 31987

 39 : يف الصنف
 7102/12/30 : التاريخ

 30592 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35
Date: 31/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐŐŵĞŶƚ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘

 39 : يف الصنف
 7102 /12 /30 : التاريخ

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال

:

من اجل

 . املكتيب
النشاط
وتفعيل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐŐŵĞŶƚ͕
واالعالن وادارة وتوجيه االعمال
الدعاية
: اجل
من
In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad
كة العميد للتسويق
 شر: أبسم
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘

mosahama khososya
خصوصية
مسامهة
واالسترياد
 . املكتيب
النشاط
وتفعيل
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚǁĂůďĞΖƌĂƐŚĂƌΖĞĂůĞƌƐĂůĞŵĂƌĂƚ
ة عووووووو
يال ووووووور
 ا:
العنووووووونا
ĞƐŚƚĂƌ
In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad
/
دشت
دم ة
 س ل:أبسم اال
للتسويق
العميد
شركة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
1955505052  جوال: عنوان التبليغ
mosahama
khososya

واالسترياد مسامهة خصوصية




ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚǁĂůďĞΖƌĂƐŚĂƌΖĞĂůĞƌƐĂůĞŵĂƌĂƚ
ĞƐŚƚĂƌ
; 0 Ϳ

يال ووووووورة عووووووو





1955505052  جوال: عنوان التبليغ


592





/ اال س ل دم ة دشت

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


 ا: العنووووووونا







Tra de Ma rk
In Cla ss : 34

Da te :

No.:

3 199 1

; 0 Ϳ

Trade Mark No.: 31991
In Class: 34

the

na me

o f: J T

Inte rna tio na l

:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͕ǁŚĞƚŚĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚŽƌ

ƵŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƐŵŽŬŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ŚĂŶĚ
; 9 Ϳ
ƌŽůůŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵƐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ƐŶƵĨĨ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖ
ĂƌƚŝĐůĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϯϰ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
ƚƵďĞƐĂŶĚŵĂƚĐŚĞƐ

In the name of: JT International SA
ĚĚƌĞƐƐ͗ϴƌƵĞ<ĂǌĞŵͲZĂĚũĂǀŝ͕ϭϮϬϮ'ĞŶĞǀĂ͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





30550 :

,املصنع
ذري
ا لتبغ
،يدواي





قم
ية ر
العالمة ا لتجار

31
: يف ا لصنف

 30550 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف

،التدخني
تبغ
تبغ
،غ
املمضو

:

لتاريخ

او
املصنع
 ا لتبغ:
اجل
امللفوف
ا لتبغ
,ا لغليون

من
تبغ

،ال سيجار
,اال لكرتونية
ا ل سجا ئر
،ا ل سجا ئر
,صنوص
ا لد اخلة
املدخنني
ادوات
،ا لسعوط
تبغ
،ال سيجاريليوس
ال سجائر

اان بيب

SA

Date: 31/07/2017







 ĚĚƌĞ ƐƐ ͗ϴƌƵĞ <Ăǌ Ğ ŵͲZĂĚũĂǀŝ͕ϭϮϬϮ'Ğ ŶĞ ǀĂ͕
^ǁŝƚǌ ĞƌůĂŶĚ
 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




7102 /12 /3 0



3 1 /0 7 /2 017

ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͕ǁŚĞ ƚŚĞ ƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ ĚŽƌ
ƵŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ Ě͖ƐŵŽŬŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕Ɖŝ ƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ŚĂŶĚ
Žů ů ŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞ ǁŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵƐƚŽďĂĐĐŽ͖Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͕
Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͕Đŝ ŐĂƌƐ͕Đŝ ŐĂƌŝ ů ů ŽƐ͖ƐŶƵĨĨ͖ƐŵŽŬĞ ƌƐΖ 
Ăƌƚŝ Đů Ğ Ɛŝ ŶĐů ƵĚĞ ĚŝŶů ĂƐƐϯϰ͖Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ ƉĂƉĞ ƌƐ͕Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ 
ƵďĞ ƐĂŶĚŵĂƚĐŚĞ Ɛ

In



،ا ل سجا ئر
اس

,

/ '/W

ف

Ͳ

،3 1

ق
ر
و

انشيوانل
انرت

يت

 7102/12/30 : التاريخ
 ادجوووووو-

ي

يوووووو

ي

يسر
ا
سن

2

ا لصنف

:

,ف

يف


يت
والكرب
جيه
:
أبسم
ا
العنوووووون

جن

يه

1232

dD W  ŐĞ ŶƚƐ
:
ا لتبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬ ůͲĞĞ ƌĞ Ś


، تبغ التدخني, التبغ املصنع او ذري املصنع: من اجل
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Trade Mark No.: 31992







 29113: العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31992

 30557 : العالمة التجارية رقم
 1 : يف الصنف
 5 : يف الصنف

In Class:
9
In Class: 9

Date: 31/07/2017
Date: 31/07/2017

 3790
/70: التاريخ
/29 : التاريخ
 7102
/12/30

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕
 األجهزة واألدوات: من اجل
واملالحيةواملساحية
العلميةاملالحية
العلمية و
 األجهزة واألدوات: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
الفوتوذرايف
التصوير
واملساحية وأجهزة وأدوات
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
السينمائيالوزنواألجهزة
توغرايف
واألجهزةير الفو
والسينمائي التصو
وأجهزة وأدوات
البصريةووأدوات
واألدوات
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕

ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖

والقياس واإلشارة واملراقبة (اإلشر
واإلنقاذ واملراقبة
القياساف) واإلشارة
واألدوات البصرية وأدوات الوزن و

ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ƐĂǀŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͕sƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ŵŽďŝůĞ
ƉŚŽŶĞƐ͖ĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͖ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͖ĐŽƌĚůĞƐƐƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖
ƐŵĂƌƚǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƐ͖
ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ůĂƉƚŽƉĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ǁŽƌŬ
ƐƚĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ŵŽďŝůĞǁŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕
ŵŽĚĞŵƐ͖h^ŵŽĚĞŵƐ͖ĐĂďůĞŵŽĚĞŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖
ŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŚƵďƐ͖ĞǆƚĞƌŶĂů
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚĚƌŝǀĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂĚĂƉƚĞƌƐ͖/ŶƚĞƌŶĞƚ
ŐĂƚĞǁĂǇƐ͖ĚĂƚĂƐƚŽƌĂŐĞĚĞǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĨůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͕
ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖ĐŽŵƉĂĐƚ
^ĞĐƵƌĞŝŐŝƚĂů;^ͿDĞŵŽƌǇĂƌĚƐ͖ŬĞǇďŽĂƌĚƐĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ŵŽƵƐĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĚŽĐŬŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉƵƚĞƌ͖ƐĐĂŶŶĞƌƐ
ĚŝƐĐƐ͕sƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ϯƐĐĂŶŶĞƌƐ͖ϯƉƌŝŶƚĞƌƐ͖
ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐƚƌĞĂŵŝŶŐŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚŽǀĞƌ
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖
ůŽĐĂůǁŝƌĞůĞƐƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĚŝĂƐƚƌĞĂŵŝŶŐďŽǆĞƐ
ĂŶĚŵĞĚŝĂƐƚƌĞĂŵŝŶŐƐƚŝĐŬƐ͖ƐƉĞĂŬĞƌƉŚŽŶĞƐ͖ŚĞĂĚƐĞƚƐĨŽƌ
ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͖ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͖ĐŽƌĚůĞƐƐ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐŚĞĂĚƐĞƚƐ͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞďĂƐĞ
ƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ĚŽĐŬŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶƐŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĞĂƌďƵĚƐ͖ǀŝƌƚƵĂů
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ƐŵĂƌƚǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐ
ƌĞĂůŝƚǇŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇŚĞĂĚƐĞƚƐ͖ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ϯŐůĂƐƐĞƐ͖ĨŝƚŶĞƐƐƚƌĂĐŬĞƌ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌƐŵĂƌƚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƚĂďůĞƚ
ƉŚŽŶĞƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽǀĞƌƐĨŽƌƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͖
ĐŽǀĞƌƐĨŽƌƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ůĂƉƚŽƉĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ǁŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĨŝůŵƐ͖ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ďĂƚƚĞƌǇ
ĐŚĂƌŐĞƌƐ͖ĂĐĐƵŵƵůĂƚŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐƉŽǁĞƌƉĂĐŬƐ͖ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ŵŽďŝůĞǁŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƐŽĨƚǁĂƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ
ŵŽĚĞŵƐ͖h^ŵŽĚĞŵƐ͖ĐĂďůĞŵŽĚĞŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƐŽĨƚǁĂƌĞĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ŵŽďŝůĞĚĞǀŝĐĞƐ͖ƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŽƉĞŶŝŶŐĂŶĚ
ƐĞƌǀĞƌƐ͖ŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŚƵďƐ͖
ĐůŽƐŝŶŐǀĞŚŝĐůĞĚŽŽƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚǀĞŚŝĐůĞĞŶŐŝŶĞ

والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو

لوصلابئية؛أو فتح أو
أجهزة يفوأدو
اإلنقاذ و
(اإلشراف) و
ات الكهر
الطاقة
التعليم؛التحكم
تنظيم أو
تكثيف أو
الصوت أو ال
إرسالأوأو نسخ
حتويل أوأجهزة
الطاقةصور؛الكهرابئية؛
التحكم يف
تسجيل أوتنظيم
تكثيف أو
حامالت بياانت مغناطيسية؛ أقراص تسجيل؛ أقراص

وسائط حامالت
وذريها أومنالصور؛
رقميةالصوت
فيديويةنسخ
إرسال أو
أجهزة تسجيل أو
 أقراص،مدجمة

معدات معاجلة
بياانت التسجيل
 أقراص،مدجمة
 أقراص،حاسبة
الرقمية؛اصآالتتسجيل؛
مغناطيسية؛ أقر
البياانت؛ هواتف نقالة؛ هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛

الرقمية؛ آالت
فيديوية رقمية وغريها من وسائط التسجيل
هواتف السلكية؛ ساعات ذكية؛ أجهزة اتصاالت
لوحية؛
أجهزة
أجهزة كمبيوتر؛
اتف خلوية؛
يوت هو
اتفكمبنقالة؛
البياانت؛ هو
السلكية؛ معاجلة
 معدات،حاسبة

[ أجهزة كمبيوتر حممولة؛ حمطات العمل
أجهزةاتصاالت
أجهزة
هواتف ذكية؛ هواتف السلكية؛ ساعات ذكية؛
كمبيوتر]؛ حمطات العمل للهواتف النقالة؛ أجهزة

أجهزة كمبيوتر
للكمبيوترتر؛؛ أجهزة
أجهزة كمبيو
لوحية؛ ومضية
كمبيوتملشغالت
أجهزة املودم
السلكية؛املودم

)؛ كابل مودم؛h^( للنواقل املتسلسلة املشرتكة
طات العمل
حممولة؛ حمطات العمل [أجهزة كمبيوتر]؛ حم
خوادم الكمبيوتر؛ أجهزة توجيه الشبكات؛ حماور

أجهزة املودم
للكمبيوتر
الصلبة؛ اخلارجية
املودم األقراص
أجهزة حمركات
النقالة؛الكمبيوتر؛
للهواتف شبكات

ابئية؛ ( بواابت
املتسلسلة) كهر
حموالت (مهايئات
)؛ كابلh^
املشرتكة
للكمبيوتر؛ للنواقل
ملشغالت ومضية
، وخباصة ذاكرة فالش،اإلنرتنت؛ أجهزة ختزين البياانت

مفاتيح شبكات
الشبكات؛ حماور
الرقمية توجيه
الياكرةتر؛ أجهزة
بطاقاتالكمبيو
مودم؛ خوادم
املؤمنة؛ لوحات
قواعد
الكمبيوتر]؛
ألجهزة
[ اصفأرة
الكمبيوتر]؛
تر؛ألجهزة
[ الكمبيو
تر؛ حموالت
للكمبيو
اخلارجية
الصلبة
حمركات األقر

ĞǆƚĞƌŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚĚƌŝǀĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂĚĂƉƚĞƌƐ͖
/ŶƚĞƌŶĞƚŐĂƚĞǁĂǇƐ͖ĚĂƚĂƐƚŽƌĂŐĞĚĞǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ĨůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͕^ĞĐƵƌĞŝŐŝƚĂů;^ͿDĞŵŽƌǇĂƌĚƐ͖

،(مهايئات) كهرابئية؛ بواابت اإلنرتنت؛ أجهزة ختزين البياانت
 بطاقات الذاكرة الرقمية املؤمنة؛ لوحات،وخباصة ذاكرة فالش

مفاتيح [ألجهزة الكمبيوتر]؛ فأرة [ألجهزة الكمبيوتر]؛ قواعد

العدد العرشون 2017/11/7

تثبيت [ألجهزة الكمبيوتر]؛ ماسحات [معدات معاجلة بياانت]؛

املاسحات الضوئية ثالثية األبعاد؛ طابعات ثالثية األبعاد؛

مساعات األذن؛ أجهزة لتدفق حمتوى الوسائط عرب الشبكات
الالسلكية احمللية ،وخباصة صناديق تدفق الوسائط وقضبان تدفق

الوسائط؛ مساعات خارجية؛ مساعات للهواتف؛ مساعات

السلكية؛ قواعد حمطات اهلواتف النقالة؛ قواعد تثبيت [هواتف

نقالة]؛ مساعات األذن؛ أجهزة الواقع االفرتاضي؛ مساعات الواقع
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
لعرض األفالم؛ بطارايت كهرابئية؛ أجهزة شحن البطارايت؛

مراكم كهرابئية [حزم الطاقة]؛ برجميات تشغيل؛ برجميات

[مسجلة]؛ تطبيقات برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج

كمبيوتر [برجميات قابلة للتنزيل]؛ برجميات وتطبيقات ألجهزة
اهلواتف النقالة؛ جهاز التحكم عن بعد لفتح وإغالق أبواب
السيارة؛ حملالت حمرك السيارة احملوسبة؛ مشغالت الفيديو
الرقمية داخل السيارة؛ كامريات لوحة القيادة؛ كامريات للرؤية

اخللفية للسيارات؛ أجهزة مالحة للمركبات [أجهزة كمبيوتر على

منت املركبة]؛ أجهزة قياس ضغط اهلواء يف اإلطارات؛ مؤشرات

أوتوماتيكية تبني اخنفاض الضغط يف إطارات املركبات؛ أجهزة
راديو للمركبات؛ لوحات متأرجحة كهرابئية؛ أطقم بدون مقابض

للهواتف؛ كامريات [للتصوير الفوتوغرايف]؛ مكربات مسعية؛
مكربات صوت السلكية إلكرتونية حممولة؛ وحدات شحن
السلكية للهواتف النقالة لالستخدام مع منصات الشحن

الالسلكية؛ منصات شحن السلكية؛ منصات لوحة القيادة

للهواتف النقالة؛ مشغالت DWϯ؛ مشغالت DWϰ؛
مشغالت أقراص الفيديو الرقمية ،مشغالت الفيديو الرقمية؛

مسجالت الفيديو الرقمية؛ أجهزة تلفزيون؛ أجهزة استقبال

وتوزيع الشحنة؛ أجهزة عرض فيديوية؛ حموالت (مهايئات)

الطاقة؛ أجهزة شحن للمعدات القابلة إلعادة الشحن؛ ألواح
مشسية إلنتاج الكهرابء؛ أدوات واقية من التغري املفاجئ يف
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͖ŬĞǇďŽĂƌĚƐĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ŵŽƵƐĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
ĚŽĐŬŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉƵƚĞƌ͖ƐĐĂŶŶĞƌƐĚĂƚĂ
͖ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ϯƐĐĂŶŶĞƌƐ͖ϯƉƌŝŶƚĞƌƐ
ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐƚƌĞĂŵŝŶŐŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚ
ŽǀĞƌůŽĐĂůǁŝƌĞůĞƐƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĚŝĂ
͖ƐƚƌĞĂŵŝŶŐďŽǆĞƐĂŶĚŵĞĚŝĂƐƚƌĞĂŵŝŶŐƐƚŝĐŬƐ
ƐƉĞĂŬĞƌƉŚŽŶĞƐ͖ŚĞĂĚƐĞƚƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐ
ŚĞĂĚƐĞƚƐ͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞďĂƐĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ĚŽĐŬŝŶŐ
ƐƚĂƚŝŽŶƐŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĞĂƌďƵĚƐ͖ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇ
ŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇŚĞĂĚƐĞƚƐ͖ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ϯŐůĂƐƐĞƐ͖ĨŝƚŶĞƐƐƚƌĂĐŬĞƌ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌ
ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽǀĞƌƐĨŽƌ
ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͖ĐŽǀĞƌƐĨŽƌƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ŵŽďŝůĞ
ƉŚŽŶĞĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨ
͖ĨŝůŵƐ͖ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐƉŽǁĞƌƉĂĐŬƐ͖ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƐŽĨƚǁĂƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƐŽĨƚǁĂƌĞĂŶĚ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵŽďŝůĞĚĞǀŝĐĞƐ͖ƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽů
͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŽƉĞŶŝŶŐĂŶĚĐůŽƐŝŶŐǀĞŚŝĐůĞĚŽŽƌƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚǀĞŚŝĐůĞĞŶŐŝŶĞĂŶĂůǇǌĞƌƐ͖ŝŶͲĐĂƌ
ĚŝŐŝƚĂůǀŝĚĞŽƉůĂǇĞƌƐ͖ĚĂƐŚďŽĂƌĚĐĂŵĞƌĂƐ͖ƌĞĂƌǀŝĞǁ
ĐĂŵĞƌĂƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐŽŶͲďŽĂƌĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƚŝƌĞƉƌĞƐƐƵƌĞ
ŐĂƵŐĞƐ͖ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨůŽǁƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶ
͖ǀĞŚŝĐůĞƚŝƌĞƐ͖ǀĞŚŝĐůĞƌĂĚŝŽƐ͖ŚŽǀĞƌďŽĂƌĚƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ
ŚĂŶĚƐͲĨƌĞĞŬŝƚƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĐĂŵĞƌĂƐ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͖ĂƵĚŝŽƐƉĞĂŬĞƌƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ǁŝƌĞůĞƐƐƐƉĞĂŬĞƌƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐĐŚĂƌŐŝŶŐƵŶŝƚƐĨŽƌ
͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚǁŝƌĞůĞƐƐĐŚĂƌŐŝŶŐƉĂĚƐ
ǁŝƌĞůĞƐƐĐŚĂƌŐŝŶŐƉĂĚƐ͖ĚĂƐŚďŽĂƌĚŵŽƵŶƚƐĨŽƌ
ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͖DWϯƉůĂǇĞƌƐ͕DWϰƉůĂǇĞƌƐ͖ĚŝŐŝƚĂů
ǀŝĚĞŽĚŝƐĐƉůĂǇĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂůǀŝĚĞŽƉůĂǇĞƌƐ͖ĚŝŐŝƚĂů
ǀŝĚĞŽƌĞĐŽƌĚĞƌƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƐĞƚͲƚŽƉ
ďŽǆĞƐ͖ǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƚŽƌƐ͖ƉŽǁĞƌĂĚĂƉƚĞƌƐ͖ĐŚĂƌŐŝŶŐ

العدد العرشون 2017/11/7

الفلطية؛ شرائط القدرة مع مآخذ ميكن نقلها؛ أسالك متديد

القدرة الكهرابئية؛ أسالك صوتية-مسعية ()s؛ كبالت

كهرابئية؛ موصالت [كهرابئية]؛ موصالت وكبالت لنواقل

^ hوالصوت واإليثرنت و ,D/؛ حموالت (مهايئات)
إلكرتونية؛ وحدات حتكم السلكية للمراقبة عن بُعد والسيطرة
على وظيفة وحالة األجهزة أو األنظمة الكهرابئية واإللكرتونية
وامليكانيكية األخرى؛ لوحات التحكم [كهرابئية] للمقود
لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر ،وغريها من ألعاب الفيديو؛

أجھزة ملراقبة األطفال الرضع؛ موازين؛ أجھزة ملراقبة
احليواانت األليفة؛ أطواق الكرتونية لتدريب احليواانت؛ نظام

سياج السلكي للحيواانت؛ أجهزة مراقبة كهرابئية؛ ضوابط ستائر

مضلعة [كهرابئية]؛ أجهزة حتكم عن بُعد للتحكم يف املنتجات
اإللكرتونية؛ أجهزة حتكم عن بُعد لستائر النوافذ؛ أجهزة قياس،
وخباصة عدادات اجلسيمات وكاشفات اثين أكسيد الكربون
وأجهزة الكشف عن الدخان؛ أجهزة إنذار ضد احلريق؛

ثريموستات (منظمات احلرارة)؛ ابرومرتات (أجهزة قياس الضغط
اجلوي)؛ أجهزة قياس رطوبة اجلو؛ أجهزة قياس واستشعار درجة

احلرارة ؛ أجهزة إنذار للكشف عن تسرب املياه؛ حمطات رصد
جوي رقمية؛ موازين احلرارة الرقمية ،ليست ألغراض طبية،

أقفال كهرابئية؛ أجهزة حتكم يف اإلضاءة؛ خافتات [منظمات]

[كهرابئية] للضوء؛ أضواء الليل الكهرابئية؛ كامريات اجلرس؛
أجهزة استشعار لألبواب والنوافذ الكهرابئية؛ أجهزة استشعار

(جمسات) احلركة؛ أجهزة إنذار صوتية؛ أجهزة األمان واإلنذار؛
أجهزة مالحية لألقمار الصناعية؛ معدات مالحية؛ بوصالت

اجتاهية؛ أنظمة حتديد املواقع العاملية [^ ]'Wألجهزة املالحة؛
أجهزة تتبع وحتديد املواقع العاملية [^]'W؛ منارات مضيئة؛

مناظري ثنائية رقمية؛ إطارات صور رقمية؛ كامريات ميكن ارتدائها
على اجلسم؛ ملحقات كامريات ميكن ارتدائها على اجلسم

وخباصة كابالت توصيل ،مثبتات األغطية الواقية،أحزمة الكتف،
مثبتات زجاج املركبات األمامي ،شواحن مشغالت ومضية

للنواقل املتسلسلة املشرتكة (^ )hالصغرية ،حافظات حممولة،

شواحن متعددة الوحدات ،بطارايت ،منصات شحن البطارايت،
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ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐĨŽƌƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ƐŽůĂƌ
ƉĂŶĞůƐĨŽƌƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ǀŽůƚĂŐĞ
ƐƵƌŐĞƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐ͖ƉŽǁĞƌƐƚƌŝƉƐǁŝƚŚŵŽǀĂďůĞ
ͲƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉŽǁĞƌĞǆƚĞŶƐŝŽŶĐŽƌĚƐ͖ĂƵĚŝŽ
ǀŝĚĞŽ;sͿĐŽƌĚƐ͖ĐĂďůĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖h^͕,D/͕ƚŚĞƌŶĞƚĂŶĚĂƵĚŝŽĐĂďůĞƐ
ĂŶĚĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂĚĂƉƚĞƌƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐ
ĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐƚŽƌĞŵŽƚĞůǇŵŽŶŝƚŽƌĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƚŚĞ
͕ĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚƐƚĂƚƵƐŽĨŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŝĐĂů͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĚĞǀŝĐĞƐŽƌƐǇƐƚĞŵƐ͖ĐŽŶƚƌŽůƉĂŶĞůƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ũŽǇƐƚŝĐŬƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĨŽƌǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐ͖ďĂďǇŵŽŶŝƚŽƌƐ͖ƐĐĂůĞƐ͖ƉĞƚ
͖ŵŽŶŝƚŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽůůĂƌƐƚŽƚƌĂŝŶĂŶŝŵĂůƐ
ǁŝƌĞůĞƐƐĂŶŝŵĂůĨĞŶĐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͖ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐůĂƚƚĞĚďůŝŶĚĐŽŶƚƌŽůƐĞůĞĐƚƌŝĐ
ƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐĨŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͖ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůƐĨŽƌǁŝŶĚŽǁƐŚĂĚĞƐ
͕ŵĞĂƐƵƌŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉĂƌƚŝĐůĞĐŽƵŶƚĞƌƐ
͖KϮĚĞƚĞĐƚŽƌƐĂŶĚƐŵŽŬĞĚĞƚĞĐƚŽƌƐ͖ĨŝƌĞĂůĂƌŵƐ
͖ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚƐ͖ďĂƌŽŵĞƚĞƌƐ͖ŚǇŐƌŽŵĞƚĞƌƐ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŵŽŶŝƚŽƌƐĂŶĚƐĞŶƐŽƌƐ͖ǁĂƚĞƌůĞĂŬĂŐĞ
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶĂůĂƌŵƐ͖ĚŝŐŝƚĂůǁĞĂƚŚĞƌƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝŐŝƚĂů
͕ƚŚĞƌŵŽŵĞƚĞƌƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ůŽĐŬƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ůŝŐŚƚŝŶŐĐŽŶƚƌŽůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ůŝŐŚƚĚŝŵŵĞƌƐ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŶŝŐŚƚůŝŐŚƚƐ͖ĚŽŽƌďĞůů
ĐĂŵĞƌĂƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĚŽŽƌĂŶĚǁŝŶĚŽǁƐĞŶƐŽƌƐ͖ŵŽƚŝŽŶ
͖ƐĞŶƐŽƌƐ͖ĂĐŽƵƐƚŝĐƐŽƵŶĚĂůĂƌŵƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇĂůĂƌŵƐ
ƐĂƚĞůůŝƚĞŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂů
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂůĐŽŵƉĂƐƐĞƐ͖'W^ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ
͖ĚĞǀŝĐĞƐ͖'W^ƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚůŽĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƐ
ďĞĂĐŽŶƐ͕ůƵŵŝŶŽƵƐ͖ĚŝŐŝƚĂůďŝŶŽĐƵůĂƌƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽ
ĨƌĂŵĞƐ͖ďŽĚǇǁŽƌŶĐĂŵĞƌĂƐ͖ďŽĚǇǁŽƌŶĐĂŵĞƌĂ
͕ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐŶĂŵĞůǇĐŽŶŶĞĐƚŝŶŐĐĂďůĞƐ͕ǀĞƐƚŵŽƵŶƚƐ
^ƐŚŽƵůĚĞƌƐƚƌĂƉƐ͕ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚŵŽƵŶƚƐ͕ŵŝĐƌŽͲh
͕ĐŚĂƌŐĞƌƐ͕ĐĂƌƌǇŚŽůƐƚĞƌƐ͕ŵƵůƚŝͲƵŶŝƚĐŚĂƌŐĞƌƐ
͕ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐŝŶŐƚƌĂǇƐ͕ǀŝƐŽƌŵŽƵŶƚƐ
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مثبتات للوقايه من الشمس ،مساعة استقبال فقط؛ ميكروفوانت؛
حمطات راديوية ثنائية االجتاه؛ أجهزة تكرار راديوية ثنائية االجتاه؛

ملحقات راديوية ثنائية االجتاه وخباصة زر  /مفتاح اضغط

السلكي للتحدث ( ،)Wddمساعات ،بطارايت قابلة إلعادة
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 ()W^dE

أو لنظام مركز سنرتال اهلواتف ()Wy؛ أجهزة ومعدات تشفري
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

لربوتوكول ربط احملاداثت الصوتية عرب اإلنرتنت ()sK/W؛ عتاد
نظام راديوي للمكتب يستخدم يف السالمة العامة؛ بنية حتتية

(لتطور طويل األجل ) >dحممولة لضمان بث مشهد فيديوي
للواقعة؛ معدات طرفية عن بُعد للمراقبة واإلشراف وحيازة
املعلومات (^) الستخدامها يف اإلعدادات الصناعية؛
كتيبات التعليمات يف شكل إلكرتوين .

أبسم  :موتوروال تريدمارك
هولدنغز ،إل إل سي

العنووو ا  222 :دبليووو  .ميرتشوووايزا

مارت بال از  ،س يت  0011شيكاغ ،

إلينوووو

ƌĞĐĞŝǀĞͲŽŶůǇĞĂƌƉŝĞĐĞƐ͖ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ͖ƚǁŽͲǁĂǇ
ͲƌĂĚŝŽďĂƐĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ƚǁŽͲǁĂǇƌĂĚŝŽƌĞƉĞĂƚĞƌ͖ƚǁŽ
ǁĂǇƌĂĚŝŽĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐŶĂŵĞůǇǁŝƌĞůĞƐƐƉƵƐŚͲƚŽͲƚĂůŬ
;WddͿďƵƚƚŽŶ͕ŚĞĂĚƐĞƚƐ͕ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ĞĂƌ
ƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͕ĨĂĐĞƉůĂƚĞƐ͕ǁĂůůƐƚĂŶĚƐ͕ĚĞƐŬƐƚĂŶĚƐ͕ďĞůƚ
͖ĐůŝƉƐ͕ĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐ͕ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ͕ǁĂůůĐŚĂƌŐĞƌƐ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚŐĂƚĞǁĂǇƚŽĂůůŽǁĂƌĂĚŝŽƐǇƐƚĞŵƚŽ
ĐŽŶŶĞĐƚƚŽWƵďůŝĐ^ǁŝƚĐŚĞĚdĞůĞƉŚŽŶĞEĞƚǁŽƌŬ
;W^dEͿŽƌWƌŝǀĂƚĞƌĂŶĐŚǆĐŚĂŶŐĞ;WyͿƚĞůĞƉŚŽŶĞ
͖ƐǇƐƚĞŵ͖ĚĂƚĂĞŶĐƌǇƉƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
͖ƌĂĚŝŽƉĂŐĞƌƐ͖ƚǁŽͲǁĂǇƌĂĚŝŽƚƌƵŶŬŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ
ƌĂĚŝŽĚŝƐƉĂƚĐŚĐŽŶƐŽůĞƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌƉƵďůŝĐ
ƐĂĨĞƚǇƵƐĞ͖ǁŝƌĞůĞƐƐĚŝƐƉĂƚĐŚƚǁŽͲǁĂǇƌĂĚŝŽƐǇƐƚĞŵ
ĐŽŶƐŽůĞƐ͖sŽŝĐĞͲŽǀĞƌͲ/W;sK/WͿƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƐǇƐƚĞŵƐ͖ĚĞƐŬƐĞƚƌĂĚŝŽƐǇƐƚĞŵŚĂƌĚǁĂƌĞĨŽƌƵƐĞŝŶ
ͿƉƵďůŝĐƐĂĨĞƚǇ͖ƉŽƌƚĂďůĞ>d;>ŽŶŐdĞƌŵǀŽůƵƚŝŽŶ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶĐŝĚĞŶƚƐĐĞŶĞǀŝĚĞŽ
ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͖ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌǇĐŽŶƚƌŽůĂŶĚĚĂƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
;^ͿƌĞŵŽƚĞƚĞƌŵŝŶĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĨŽƌƵƐĞŝŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĞƚƚŝŶŐƐ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŵĂŶƵĂůƐŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͘ĨŽƌŵĂƚ

In the name of: Motorola Trademark Holdings, LLC
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϮϮt͘DĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞDĂƌƚWůĂǌĂ͕^ƵŝƚĞϭϴϬϬ
͘^ŚŝĐĂŐŽ͕/>ϲϬϲϱϰ͕h

، 61606ال اليووووات الة ووووز

االمريكية.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب

 391انبلس -فلسطني
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 30553 : ية رقم
 العالمة التجار
 5 : يف الصنف
 7102 /12 /30 : التاريخ
 األجهزة واألدوات العلمية واملالحية: من اجل
واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوذرايف
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن
واإلنقاذ
)( اإلشراف
واملراقبة
والقياس واإلشارة
:
وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو
والتعليم؛ أجهزة
تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهرابئية؛
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛
حامالت بياانت مغناطيسي ة؛ أقراص تسجيل؛ أقراص
 أقراص فيديوية رقمية وذريها من وسائط،مدجمة
 معدات معاجلة،التسجيل الرقمية؛ آالت حاسبة
البياانت؛ هواتف نقالة؛ هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛
هواتف السلكية؛ ساعات ذكية؛ أجهزة اتصاالت
السلكية؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة كمبيوت لوحية؛
أجهزة كمبيوتر حممولة؛ حمطات العمل [ أجهزة
كمبيوتر]؛ حمطات العمل للهواتف النقالة؛ أجهزة
املودم للكمبيوتر ؛ أجهزة املودم ملشغالت ومضية
)؛ كابل مودم؛h^( كة
للنواقل املتسلسلة املشرت




Trade Mark No.: 31993

Trade Mark No.: 31993

 29112: العالمة التجارية رقم

In Class: 9
Date: 31/07/2017

In Class: 9

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕

ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞ ͲƐĂǀŝŶŐ
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͕sƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ŵŽďŝůĞ
ƉŚŽŶĞƐ͖ĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͖ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͖ĐŽƌĚůĞ ƐƐƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖
ƐŵĂƌƚǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ůĂƉƚŽƉĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ǁŽƌŬ
ƐƚĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ŵŽďŝůĞǁŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵŽĚĞŵƐ͖h^ŵŽĚĞŵƐ͖ĐĂďůĞŵŽĚĞŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖
ŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŚƵďƐ͖ĞǆƚĞƌŶĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚĚƌŝǀĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂĚĂƉƚĞƌƐ͖/ŶƚĞƌŶĞƚ
ŐĂƚĞǁĂǇƐ͖ĚĂƚĂƐƚŽƌĂŐĞĚĞǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĨůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͕
^ĞĐƵƌĞŝŐŝƚĂů;^ͿDĞŵŽƌǇĂƌĚƐ͖ŬĞǇďŽĂƌĚƐĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ŵŽƵƐĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĚŽĐŬŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉƵƚĞƌ͖ƐĐĂŶŶĞƌƐ
ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ϯƐĐĂŶŶĞƌƐ͖ϯƉƌŝŶƚĞƌƐ͖
ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐƚƌĞĂŵŝŶŐŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚŽǀĞƌ
ůŽĐĂůǁŝƌĞůĞƐƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĚŝĂƐƚƌĞĂŵŝŶŐďŽǆĞƐ
ĂŶĚŵĞĚŝĂƐƚƌĞĂŵŝŶŐƐƚŝĐŬƐ͖ƐƉĞĂŬĞƌƉŚŽŶĞƐ͖ŚĞĂĚƐĞƚƐĨŽƌ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐŚĞĂĚƐĞƚƐ͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞďĂƐĞ
ƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ĚŽĐŬŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶƐŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĞĂƌďƵĚƐ͖ǀŝƌƚƵĂů
ƌĞĂůŝƚǇŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇŚĞĂĚƐĞƚƐ͖ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇ

Date: 31/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕

ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲ
ƐĂǀŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕

ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐ
ŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕

ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖
ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖ĐŽŵƉĂĐƚ
ĚŝƐĐƐ͕sƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖

ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖
ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͖ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͖ĐŽƌĚůĞƐƐ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ƐŵĂƌƚǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƚĂďůĞƚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ůĂƉƚŽƉĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ǁŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ŵŽďŝůĞǁŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵŽĚĞŵƐ͖h^ŵŽĚĞŵƐ͖ĐĂďůĞŵŽĚĞŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐĞƌǀĞƌƐ͖ŶĞƚǁŽƌŬƌŽƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŚƵďƐ͖
ĞǆƚĞƌŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚĚƌŝǀĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂĚĂƉƚĞƌƐ͖
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 1 : يف الصنف

 3790/70/29 : التاريخ

األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية

من اجل

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف والسينمائي واألجهزة

واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة واملراقبة

(اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو
حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهرابئية؛
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت

 أقراص،بياانت مغناطيسية؛ أقراص تسجيل؛ أقراص مدجمة

فيديوية رقمية وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آالت
 معدات معاجلة البياانت؛ هواتف نقالة؛ هواتف خلوية؛،حاسبة

هواتف ذكية؛ هواتف السلكية؛ ساعات ذكية؛ أجهزة اتصاالت
السلكية؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة كمبيوت لوحية؛ أجهزة كمبيوتر

حممولة؛ حمطات العمل [أجهزة كمبيوتر]؛ حمطات العمل

للهواتف النقالة؛ أجهزة املودم للكمبيوتر ؛ أجهزة املودم
)؛ كابلh^( ملشغالت ومضية للنواقل املتسلسلة املشرتكة
مودم؛ خوادم الكمبيوتر؛ أجهزة توجيه الشبكات؛ حماور شبكات
الكمبيوتر؛ حمركات األقراص الصلبة اخلارجية للكمبيوتر؛ حموالت

،(مهايئات) كهرابئية؛ بواابت اإلنرتنت؛ أجهزة ختزين البياانت
 بطاقات الذاكرة الرقمية املؤمنة؛ لوحات،وخباصة ذاكرة فالش
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مفاتيح [ألجهزة الكمبيوتر]؛ فأرة [ألجهزة الكمبيوتر]؛ قواعد

تثبيت [ألجهزة الكمبيوتر]؛ ماسحات [معدات معاجلة بياانت]؛
املاسحات الضوئية ثالثية األبعاد؛ طابعات ثالثية األبعاد؛

مساعات األذن؛ أجهزة لتدفق حمتوى الوسائط عرب الشبكات
الالسلكية احمللية ،وخباصة صناديق تدفق الوسائط وقضبان تدفق

الوسائط؛ مساعات خارجية؛ مساعات للهواتف؛ مساعات

السلكية؛ قواعد حمطات اهلواتف النقالة؛ قواعد تثبيت [هواتف

نقالة]؛ مساعات األذن؛ أجهزة الواقع االفرتاضي؛ مساعات الواقع
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

لعرض األفالم؛ بطارايت كهرابئية؛ أجهزة شحن البطارايت؛

مراكم كهرابئية [حزم الطاقة]؛ برجميات تشغيل؛ برجميات

[مسجلة]؛ تطبيقات برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج

كمبيوتر [برجميات قابلة للتنزيل]؛ برجميات وتطبيقات ألجهزة
اهلواتف النقالة؛ جهاز التحكم عن بعد لفتح وإغالق أبواب

السيارة؛ حملالت حمرك السيارة احملوسبة؛ مشغالت الفيديو
الرقمية داخل السيارة؛ كامريات لوحة القيادة؛ كامريات للرؤية

اخللفية للسيارات؛ أجهزة مالحة للمركبات [أجهزة كمبيوتر على

منت املركبة]؛ أجهزة قياس ضغط اهلواء يف اإلطارات؛ مؤشرات
أوتوماتيكية تبني اخنفاض الضغط يف إطارات املركبات؛ أجهزة
راديو للمركبات؛ لوحات متأرجحة كهرابئية؛ أطقم بدون مقابض

للهواتف؛ كامريات [للتصوير الفوتوغرايف]؛ مكربات مسعية؛
مكربات صوت السلكية إلكرتونية حممولة؛ وحدات شحن
السلكية للهواتف النقالة لالستخدام مع منصات الشحن

الالسلكية؛ منصات شحن السلكية؛ منصات لوحة القيادة
للهواتف النقالة؛ مشغالت DWϯ؛ مشغالت DWϰ؛
مشغالت أقراص الفيديو الرقمية ،مشغالت الفيديو الرقمية؛

مسجالت الفيديو الرقمية؛ أجهزة تلفزيون؛ أجهزة استقبال

وتوزيع الشحنة؛ أجهزة عرض فيديوية؛ حموالت (مهايئات)

الطاقة؛ أجهزة شحن للمعدات القابلة إلعادة الشحن؛ ألواح
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ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͖ĂƵĚŝŽƐƉĞĂŬĞƌƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ǁŝƌĞůĞƐƐƐƉĞĂŬĞƌƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐĐŚĂƌŐŝŶŐƵŶŝƚƐĨŽƌ
͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚǁŝƌĞůĞƐƐĐŚĂƌŐŝŶŐƉĂĚƐ
ǁŝƌĞůĞƐƐĐŚĂƌŐŝŶŐƉĂĚƐ͖ĚĂƐŚďŽĂƌĚŵŽƵŶƚƐĨŽƌ
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مشسية إلنتاج الكهرابء؛ أدوات واقية من التغري املفاجئ يف

الفلطية؛ شرائط القدرة مع مآخذ ميكن نقلها؛ أسالك متديد

القدرة الكهرابئية؛ أسالك صوتية-مسعية ()s؛ كبالت

كهرابئية؛ موصالت [كهرابئية]؛ موصالت وكبالت لنواقل

^ hوالصوت واإليثرنت و ,D/؛ حموالت (مهايئات)
إلكرتونية؛ وحدات حتكم السلكية للمراقبة عن بُعد والسيطرة
على وظيفة وحالة األجهزة أو األنظمة الكهرابئية واإللكرتونية
وامليكانيكية األخرى؛ لوحات التحكم [كهرابئية] للمقود
لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر ،وغريها من ألعاب الفيديو؛

أجھزة ملراقبة األطفال الرضع؛ موازين؛ أجھزة ملراقبة
احليواانت األليفة؛ أطواق الكرتونية لتدريب احليواانت؛ نظام

سياج السلكي للحيواانت؛ أجهزة مراقبة كهرابئية؛ ضوابط ستائر

مضلعة [كهرابئية]؛ أجهزة حتكم عن بُعد للتحكم يف املنتجات
اإللكرتونية؛ أجهزة حتكم عن بُعد لستائر النوافذ؛ أجهزة قياس،
وخباصة عدادات اجلسيمات وكاشفات اثين أكسيد الكربون
وأجهزة الكشف عن الدخان؛ أجهزة إنذار ضد احلريق؛

ثريموستات (منظمات احلرارة)؛ ابرومرتات (أجهزة قياس الضغط
اجلوي)؛ أجهزة قياس رطوبة اجلو؛ أجهزة قياس واستشعار درجة
احلرارة ؛ أجهزة إنذار للكشف عن تسرب املياه؛ حمطات رصد

جوي رقمية؛ موازين احلرارة الرقمية ،ليست ألغراض طبية،

أقفال كهرابئية؛ أجهزة حتكم يف اإلضاءة؛ خافتات [منظمات]

[كهرابئية] للضوء؛ أضواء الليل الكهرابئية؛ كامريات اجلرس؛
أجهزة استشعار لألبواب والنوافذ الكهرابئية؛ أجهزة استشعار

(جمسات) احلركة؛ أجهزة إنذار صوتية؛ أجهزة األمان واإلنذار؛
أجهزة مالحية لألقمار الصناعية؛ معدات مالحية؛ بوصالت

اجتاهية؛ أنظمة حتديد املواقع العاملية [^ ]'Wألجهزة املالحة؛
أجهزة تتبع وحتديد املواقع العاملية [^]'W؛ منارات مضيئة؛

مناظري ثنائية رقمية؛ إطارات صور رقمية؛ كامريات ميكن ارتدائها
على اجلسم؛ ملحقات كامريات ميكن ارتدائها على اجلسم

وخباصة كابالت توصيل ،مثبتات األغطية الواقية،أحزمة الكتف،
مثبتات زجاج املركبات األمامي ،شواحن مشغالت ومضية

للنواقل املتسلسلة املشرتكة (^ )hالصغرية ،حافظات حممولة،

403
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ͲƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉŽǁĞƌĞǆƚĞŶƐŝŽŶĐŽƌĚƐ͖ĂƵĚŝŽ
ǀŝĚĞŽ;sͿĐŽƌĚƐ͖ĐĂďůĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖h^͕,D/͕ƚŚĞƌŶĞƚĂŶĚĂƵĚŝŽĐĂďůĞƐ
ĂŶĚĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂĚĂƉƚĞƌƐ͖ǁŝƌĞůĞƐƐ
ĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐƚŽƌĞŵŽƚĞůǇŵŽŶŝƚŽƌĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƚŚĞ
͕ĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚƐƚĂƚƵƐŽĨŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŝĐĂů͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
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ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ũŽǇƐƚŝĐŬƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĨŽƌǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐ͖ďĂďǇŵŽŶŝƚŽƌƐ͖ƐĐĂůĞƐ͖ƉĞƚ
͖ŵŽŶŝƚŽƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽůůĂƌƐƚŽƚƌĂŝŶĂŶŝŵĂůƐ
ǁŝƌĞůĞƐƐĂŶŝŵĂůĨĞŶĐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͖ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ƐůĂƚƚĞĚďůŝŶĚĐŽŶƚƌŽůƐĞůĞĐƚƌŝĐ
ƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐĨŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͖ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůƐĨŽƌǁŝŶĚŽǁƐŚĂĚĞƐ
͕ŵĞĂƐƵƌŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉĂƌƚŝĐůĞĐŽƵŶƚĞƌƐ
͖KϮĚĞƚĞĐƚŽƌƐĂŶĚƐŵŽŬĞĚĞƚĞĐƚŽƌƐ͖ĨŝƌĞĂůĂƌŵƐ
͖ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚƐ͖ďĂƌŽŵĞƚĞƌƐ͖ŚǇŐƌŽŵĞƚĞƌƐ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŵŽŶŝƚŽƌƐĂŶĚƐĞŶƐŽƌƐ͖ǁĂƚĞƌůĞĂŬĂŐĞ
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶĂůĂƌŵƐ͖ĚŝŐŝƚĂůǁĞĂƚŚĞƌƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝŐŝƚĂů
͕ƚŚĞƌŵŽŵĞƚĞƌƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ůŽĐŬƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ůŝŐŚƚŝŶŐĐŽŶƚƌŽůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ůŝŐŚƚĚŝŵŵĞƌƐ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŶŝŐŚƚůŝŐŚƚƐ͖ĚŽŽƌďĞůů
ĐĂŵĞƌĂƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĚŽŽƌĂŶĚǁŝŶĚŽǁƐĞŶƐŽƌƐ͖ŵŽƚŝŽŶ
͖ƐĞŶƐŽƌƐ͖ĂĐŽƵƐƚŝĐƐŽƵŶĚĂůĂƌŵƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇĂůĂƌŵƐ
ƐĂƚĞůůŝƚĞŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂů
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂůĐŽŵƉĂƐƐĞƐ͖'W^ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ
͖ĚĞǀŝĐĞƐ͖'W^ƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚůŽĐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƐ
ďĞĂĐŽŶƐ͕ůƵŵŝŶŽƵƐ͖ĚŝŐŝƚĂůďŝŶŽĐƵůĂƌƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽ
ĨƌĂŵĞƐ͖ďŽĚǇǁŽƌŶĐĂŵĞƌĂƐ͖ďŽĚǇǁŽƌŶĐĂŵĞƌĂ
͕ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐŶĂŵĞůǇĐŽŶŶĞĐƚŝŶŐĐĂďůĞƐ͕ǀĞƐƚŵŽƵŶƚƐ
^ƐŚŽƵůĚĞƌƐƚƌĂƉƐ͕ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚŵŽƵŶƚƐ͕ŵŝĐƌŽͲh
͕ĐŚĂƌŐĞƌƐ͕ĐĂƌƌǇŚŽůƐƚĞƌƐ͕ŵƵůƚŝͲƵŶŝƚĐŚĂƌŐĞƌƐ
͕ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐŝŶŐƚƌĂǇƐ͕ǀŝƐŽƌŵŽƵŶƚƐ
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شواحن متعددة الوحدات ،بطارايت ،منصات شحن البطارايت،
مثبتات للوقايه من الشمس ،مساعة استقبال فقط؛ ميكروفوانت؛
حمطات راديوية ثنائية االجتاه؛ أجهزة تكرار راديوية ثنائية االجتاه؛

ملحقات راديوية ثنائية االجتاه وخباصة زر  /مفتاح اضغط

السلكي للتحدث ( ،)Wddمساعات ،بطارايت قابلة إلعادة
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 ()W^dE

أو لنظام مركز سنرتال اهلواتف ()Wy؛ أجهزة ومعدات تشفري
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

لربوتوكول ربط احملاداثت الصوتية عرب اإلنرتنت ()sK/W؛ عتاد
نظام راديوي للمكتب يستخدم يف السالمة العامة؛ بنية حتتية

(لتطور طويل األجل ) >dحممولة لضمان بث مشهد فيديوي
للواقعة؛ معدات طرفية عن بُعد للمراقبة واإلشراف وحيازة
املعلومات (^) الستخدامها يف اإلعدادات الصناعية؛
كتيبات التعليمات يف شكل إلكرتوين .

أبسم  :موتوروال تريدمارك
هولدنغز ،إل إل سي

العنووو ا  222 :دبليووو  .ميرتشوووايزا

مارت بال از  ،س يت  0011شيكاغ ،

إلينوووو

ƌĞĐĞŝǀĞͲŽŶůǇĞĂƌƉŝĞĐĞƐ͖ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ͖ƚǁŽͲǁĂǇ
ͲƌĂĚŝŽďĂƐĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͖ƚǁŽͲǁĂǇƌĂĚŝŽƌĞƉĞĂƚĞƌ͖ƚǁŽ
ǁĂǇƌĂĚŝŽĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐŶĂŵĞůǇǁŝƌĞůĞƐƐƉƵƐŚͲƚŽͲƚĂůŬ
;WddͿďƵƚƚŽŶ͕ŚĞĂĚƐĞƚƐ͕ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ĞĂƌ
ƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͕ĨĂĐĞƉůĂƚĞƐ͕ǁĂůůƐƚĂŶĚƐ͕ĚĞƐŬƐƚĂŶĚƐ͕ďĞůƚ
͖ĐůŝƉƐ͕ĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐ͕ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ͕ǁĂůůĐŚĂƌŐĞƌƐ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚŐĂƚĞǁĂǇƚŽĂůůŽǁĂƌĂĚŝŽƐǇƐƚĞŵƚŽ
ĐŽŶŶĞĐƚƚŽWƵďůŝĐ^ǁŝƚĐŚĞĚdĞůĞƉŚŽŶĞEĞƚǁŽƌŬ
;W^dEͿŽƌWƌŝǀĂƚĞƌĂŶĐŚǆĐŚĂŶŐĞ;WyͿƚĞůĞƉŚŽŶĞ
͖ƐǇƐƚĞŵ͖ĚĂƚĂĞŶĐƌǇƉƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
͖ƌĂĚŝŽƉĂŐĞƌƐ͖ƚǁŽͲǁĂǇƌĂĚŝŽƚƌƵŶŬŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ
ƌĂĚŝŽĚŝƐƉĂƚĐŚĐŽŶƐŽůĞƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌƉƵďůŝĐ
ƐĂĨĞƚǇƵƐĞ͖ǁŝƌĞůĞƐƐĚŝƐƉĂƚĐŚƚǁŽͲǁĂǇƌĂĚŝŽƐǇƐƚĞŵ
ĐŽŶƐŽůĞƐ͖sŽŝĐĞͲŽǀĞƌͲ/W;sK/WͿƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƐǇƐƚĞŵƐ͖ĚĞƐŬƐĞƚƌĂĚŝŽƐǇƐƚĞŵŚĂƌĚǁĂƌĞĨŽƌƵƐĞŝŶ
ͿƉƵďůŝĐƐĂĨĞƚǇ͖ƉŽƌƚĂďůĞ>d;>ŽŶŐdĞƌŵǀŽůƵƚŝŽŶ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶĐŝĚĞŶƚƐĐĞŶĞǀŝĚĞŽ
ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͖ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌǇĐŽŶƚƌŽůĂŶĚĚĂƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
;^ͿƌĞŵŽƚĞƚĞƌŵŝŶĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĨŽƌƵƐĞŝŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĞƚƚŝŶŐƐ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŵĂŶƵĂůƐŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͘ĨŽƌŵĂƚ

In the name of: Motorola Trademark Holdings, LLC
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϮϮt͘DĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞDĂƌƚWůĂǌĂ͕^ƵŝƚĞϭϴϬϬ
͘^ŚŝĐĂŐŽ͕/>ϲϬϲϱϰ͕h

، 61606ال الي وووات الة وووز

االمريكية.

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب

 391انبلس -فلسطني


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31995

العالمة التجارية رقم  30559 :

In Class: 29

يف الصنف  75 :

التاريخ  7102/19/10 :
من اجل  :الشيبس املصنوع من البطاطا 

Date: 01/08/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŝƉƐŵĂĚĞŽĨƉŽƚĂƚŽ
In the name of: Halawani Industrial Company
Trade Mark No.: 31995
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲ^ĂŚĂĂďͲ^͘͘ϮϭϱͲϭϭϱϭϭ
In Class: 29



أبسم  :شركة حلواين الصناعية
العالمة التجارية رقم  30559 :

العنووووونا  :اال د -سوووووح ب -ص.ب:

يف الصنف  75 :
11511- 215

التاريخ  7102/19/10 :
عنوان التبليغ  :شركة فراس -انبلس ،عمارة جالرياي
من اجل  :الشيبس املصنوع من البطاطا 
سنرت ،ص .ب269 .
أبسم  :شركة حلواين الصناعية

العنووووونا  :اال د -سوووووح ب -ص.ب:
11511- 215


عنوان التبليغ  :شركة فراس -انبلس ،عمارة جالرياي
سنرت ،ص .ب269 .


Date: 01/08/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŝƉƐŵĂĚĞŽĨƉŽƚĂƚŽ

In the name of: Halawani Industrial
; 0Company
Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲ^ĂŚĂĂďͲ^͘͘ϮϭϱͲϭϭϱϭϭ


; 0 596
Ϳ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
















العالمة







31996
Trade Trade
MarkMark
No.: No.:
31996

 30556
رقمرية :رقم  :
العالمةريةالتجا
 30556
التجا

In Class: 43

يف الصنف  13 :

يف الصنف  13 :

التاريخ  7102/19/10 :
7102
/19
:من/10
توفري األطعمة واملشروابت  ،االيواء
خدمات
اجل :

التاريخ
املؤقت 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت  ،االيواء
من اجل :
أبسم  :شركة مطاعم وحلوايت

املؤقت 
مطاعم ا وحلوايت
أبسم  :شركة
الم سوووو ن
العنوووونا :
فانيال مسامهة خصوصية

فانيال

خصوصية و
فندق ال راند ب
مسامهة

Date: 01/08/2017

Date: 01/08/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŽĚĂƚŝŽŶ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŽĚĂƚŝŽŶ
In the name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla
Mosahama Khososiya

In the ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ^ŚĂƌĞĞ&ŽŶĚŽƋ
عووووname of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla
Mosahama
Khososiya
'ƌĂŶĚƉĂƌŬ

عنوان التبليغ  :البرية -شارع النهضة -عمارة انور

العنوووونا  :ا

In Class: 43

الم سوووو ن عوووو

عقل للسياحة والسفر -الطابق الثاين
فندق ال راند ب و


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ^ŚĂƌĞĞ&ŽŶĚŽƋ

'ƌĂŶĚƉĂƌŬ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :البرية -شارع النهضة -عمارة انور




للسياحة والسفر -الطابق الثاين
عقل









Ϳ ; 0




e Mark No.: 31997
ass: 35406

تجارية رقم  30552 :
ف  39 :العدد العرشون 2017/11/7

 7102/19/10

01/08/2017



͖ƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
; 0 597
Ϳ
ƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

 :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
وتفعيل النشاط املكتيب 
e name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla
شركة مطاعم وحلوايت
hama Khososiya
امهة خصوصية
 :ا

نا





 الم سوووو ن

عوووو



ال راند ب والعالمة التجارية رقم  30552 :
بليغ  :البرية -شار
النهضة -عمارة انور
الصنفع 39 :
يف


ياحة





ĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ^ŚĂƌĞĞ&ŽŶĚŽƋ
ĚƉĂƌŬ Trade Mark No.: 31997

ĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
In Class: 35 :





الطابق
والسفر -
  :7102
العالمة/19
/10
التاريخ :
 30556
الثاينية رقم
التجار
من

خدمات 13
اجليف:الصنف :
الدعاية

Date: 01/08/2017
Trade Mark No.: 31996

واالعالن وادارة وتوجيه

͖In Class:ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
43
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

Date: 01/08/2017

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
التاريخ  7102/19/10 :
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :خدمات توفري األطعمة واملشروابت  ،االيواء
 Mataeam Wa halawyat Vanilla
In the ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŽĚĂƚŝŽŶ
name of: Sharekat
املؤقت مطاعم وحلوايت
أبسم  :شركة
Mosahama
Khososiya
In the name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla
مطاعم وحلوايت
كة
شر
:
فانيال أبسم
مسامهة خصوصية
Mosahama Khososiya
فانيال مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ^ŚĂƌĞĞ&ŽŶĚŽƋ
الم سوووو ن عوووو
العنوووونا  :ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ^ŚĂƌĞĞ&ŽŶĚŽƋ
الم سوووو ن عوووو
العنوووونا  :ا
'ƌĂŶĚƉĂƌŬ
فندق ال راند
'ƌĂŶĚƉĂƌŬ
واند ب و
فندق بال ر

عنوان

عقل


انور
النهضة -
شارع-شارع
البرية
عنوان :التبليغ
عمارةانور
عمارة
النهضة -
البرية- :
التبليغ

الثاينالثاين
الطابقالطابق
والسفر -
للسياحةللسياحة
عقل
والسفر -
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يف الصنف  3 :

التاريخ  7102/12/75 :
من اجل  :أقنعة الطني ،أقنعة الكرمي ،أقنعة اهليدروجل،


أقنعة النوم ،منظفات الوجه ،االمصال .
أبسم  :جونسون اند جونسون

In Class: 3
Date: 29/07/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĂǇŵĂƐŬƐ͖ĐƌĞĂŵŵĂƐŬƐ͖ŚǇĚƌŽŐĞů
͘ŵĂƐŬ͖ƐůĞĞƉŝŶŐŵĂƐŬ͖ĨĂĐŝĂůĐůĞĂŶƐĞƌ͖ƐĞƌƵŵƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و

Trade Mark No.: 32000

In the name of: Johnson & Johnson

العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي



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





Ϳ ; 0

العالمة التجارية رقم  37111 :















ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











 30552
جارية رقم  :
2017/11/7
العدد العرشون

Ϳ ; 36

ف  39 :

599

 7102/19/10

e Mark407
No.: 31997
ass: 35

: 01/08/2017

ƐƉĞĐƚŽĨ͗In
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
the name of: Johnson & Johnson
ƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

وادارة وتوجيه
واالعالن
الدعاية
جونسون
جونسون اند
 :خدمات أبسم :

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
عوريو مور ن نج رسو ا ي
النشاط العننا
املكتيب :
وتفعيل


:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
وحلوايت انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون
جننسووون
e name of:
Sharekat
Mataeam Wa halawyat Vanilla
Trade
Mark No.: 32001
شركة مطاعم العالمة التجارية رقم  37110 :
͘͘^͘h
يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا
ahama Khososiya
امهة خصوصية


In Class: 3

يف الصنف  3 :

النال ت المتحدة االمريك و

Date: 29/07/2017
ĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ^ŚĂƌĞĞ&ŽŶĚŽƋ
 7102
التاريخ :
/75ن/12عوووو
سوووو
الم
نا  :ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
ĚƉĂƌŬ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĂǇŵĂƐŬƐ͖ĐƌĞĂŵŵĂƐŬƐ͖ŚǇĚƌŽŐĞů
ال راند ب و من اجل  :أقنعة الطني ،أقنعة الكرمي ،أقنعة اهليدروجل،
ص.ب ,21رام هللا

͘ŵĂƐŬ͖ƐůĞĞƉŝŶŐŵĂƐŬ͖ĨĂĐŝĂůĐůĞĂŶƐĞƌ͖ƐĞƌƵŵƐ

االمصال .
الوجه،
النوم ،منظفات
ĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
انور
عمارةالنهضة
أقنعةشارع
ليغ  :البرية -


Inthe name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
 :ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

الثاين جونسون
جونسون اند
أبسم :
الطابق
احة والسفر -
 العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون


يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و




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




Ϳ ; 39
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 32002
In Class: 3

العالمة التجارية رقم  37117 :
يف الصنف  3 :

Date: 29/07/2017

التاريخ  7102/12/75 :

من اجل  :أقنعة الطني ،أقنعة الكرمي ،أقنعة اهليدروجل،
أقنعة النوم ،منظفات الوجه ،االمصال .


أبسم  :جونسون اند جونسون




العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي
جننسووون انووود جننسووون بوووح ياا ن ووون

العالمة التجارية رقم  37117 :
يف الصنف  3 :

يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 32200ا

النال ت المتحدة االمريك و



العننا  :عوريو مور ن نج رسو ا ي

In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Trade
h͘^͘͘Mark No.: 32002
In Class: 3

12:/75ع/زيز7102
وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
التاريخ :التبليغ
عنوان
الطني ،أقنعة الكرمي ،أقنعة اهليدروجل،
أقنعة
من اجل :
ص.ب ,21رام هللا
أقنعة النوم ،منظفات الوجه ،االمصال .
أبسم  :جونسون اند جونسون

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĂǇŵĂƐŬƐ͖ĐƌĞĂŵŵĂƐŬƐ͖ŚǇĚƌŽŐĞů
͘ŵĂƐŬ͖ƐůĞĞƉŝŶŐŵĂƐŬ͖ĨĂĐŝĂůĐůĞĂŶƐĞƌ͖ƐĞƌƵŵƐ

Date: 29/07/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĂǇŵĂƐŬƐ͖ĐƌĞĂŵŵĂƐŬƐ͖ŚǇĚƌŽŐĞů
͘ŵĂƐŬ͖ƐůĞĞƉŝŶŐŵĂƐŬ͖ĨĂĐŝĂůĐůĞĂŶƐĞƌ͖ƐĞƌƵŵƐ

Inthe name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
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العدد العرشون 2017/11/7
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Trade Mark No.: 32004

العالمة التجارية رقم  37111 :

يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/19/13 :

In Class: 35
Date: 03/08/2017





͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :الدعاية واالعالن زادارة وتوجيه االعمال

͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
املكتيب  ,
وتفعيل
Trade Mark No.: 32004
 37111
النشاطية رقم :
العالمة التجار

In the
name
 39اكرم سبيتاين
الصنف :شركة
أبسم :
Class:
35 of: SHREKAT AKRAM SBITANY W
يف
AWLADEH
Trade
Mark No.: 32004
 37111
رقم  :
التجا
العالمة
واوالده :م خ
Date: 03/08/2017
 7102
13م/رية/19
التاريخ
In
Class:
35

39
:
الصنف
يف
ĚĚƌĞƐƐ͗DZd,Zd>D^d&͕^,tZ
,
المصووو
ة
ر
وو
و
ج
ي
ة
دمووو
:
ا
ن
وو
و
العن
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :الدعاية واالعالن زادارة وتوجيه االعمال
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

D/>dhDϭϬ>D^z&WKKyϭϬϮZD>>,
Date:
03/08/2017
 7102
النشاطو/19
/13
التاريخ
 13المص و
تنم و
عو  :ام
املكتيب  ,وا
وتفعيل
–W>^d/E
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ر
فلس،
–
ا
132
ب
ص
االعمال
وتوجيه
زادارة
واالعالن
الدعاية
:
اجل
من
In the name of: SHREKAT AKRAM SBITANY W
أبسم  :شركة اكرم سبيتاين
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
1955505052
النشاط جوال
وتفعيلالتبليغ :
عنوان
AWLADEH
املكتيب  ,
واوالده م خ م


In
the name of: SHREKAT AKRAM SBITANY W
سبيتاين
ĚĚƌĞƐƐ͗DZd,Zd>D^d&͕^,tZ
,
المصووو
اكرميجووورة
شركةدمووو ة
أبسمالعنو:وونا :

AWLADEH
مشروطة بعدم منح محاية على ƉƐ
D/>dhDϭϬ>D^z&WKKyϭϬϮZD>>,
واوالده م خاممو تنم و وا  13المص و
عو


–W>^d/E
ĚĚƌĞƐƐ͗DZd,Zd>D^d&͕^,tZ
,
العنووونا  :دمووو ة يجووورة المصووو


– فلس ،ر

ص ب  132ا

جوالو وا  13المص و
التبليغام:و تنم
1955505052
عنوانعو 
– فلس ،ر
  ص ب  132ا
1955505052
التبليغ
عنوان
محاية على
بعدمرية:منح
ƉƐ37119
جوال
رقم :
مشروطةالتجا
العالمة
يف الصنف  13 :
على ƉƐ
منح /محاية
مشروطة
 7102
بعدم19/
16
التاريخ :


من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت،


602

D/>dhDϭϬ>D^z&WKKyϭϬϮZD>>,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
–W>^d/E


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
 Mark No.: 32005
Class: 43
 Date:
 06/08/2017

In








العالمة التجارية رقم  37119 :

13ري 
ايت ،املطاعم املؤقتة أو املتنقلة،
الكافت
يفاملقاهي،
الصنف  :
التاريخ  7102 /19 /16 :



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
Trade Mark No.: 32005

͕Ϳ ĂĨĞƐ͕ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂŶƚĞĞŶƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
In Class: 43


͘Ϳ^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
Date: 06/08/2017

مطاعم اخلدمة الياتية ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة،
͕ͿĂĨĞƐ͕ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂŶƚĞĞŶƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
͘Ϳ^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
التزويد ابلطعام والشراب .
مطاعم اخلدمة الياتية ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة،
In the name of: Hamza Mohmmad Taleb Hazama
والشراب .
حزمه
ابلطعامدمحم طالب
التزويد محزه
أبسم :
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت،
املقاهي ،الكافتريايت ،املطاعم املؤقتة أو املتنقلة،

أبسم  :محزه دمحم طالب حزمه

العننناا  ::اا
العن

ع
ع

لن
ال لن
يلال ال
نن يلال

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ

In the name of: Hamza Mohmmad Taleb Hazama

عنوان التبليغ  :رام هللا شارع انبلس البالوع

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
حق
 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
عنوان التبليغ  :رام هللا شارع انبلس البالوع

 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌĞEĂďůƵůďĂůƵĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌĞEĂďůƵůďĂůƵĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌĞEĂďůƵ
ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌĞEĂďůƵ
 ůďĂůƵĂ
 
ůďĂůƵĂ



مبعزل
العالمة ابستخدام الكلمات والعبارات
احلمايةعن املطلق


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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 37 : 37
الصنف
يف
الصنف :
يف
التاريخ  7102/19/16 :
التاريخ  7102/19/16 :
شراب الشعري) و املياه املعدنية و
العرشونالبرية (
من اجل :
2017/11/7
العدد

In Class:
In Class:
32 32

Date: 06/08/2017

Date: 06/08/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ

409
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
Ϳ ; 7

من اجل  :البرية (شراب الشعري) و املياه املعدنية و
الغازية و ذريها من املشروابت ذري الكحولية،
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐΖ

ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
603
الكحولية،
املشروابت
ذريها من
الغازية و
ذريعصائر
الفواكه و
مستخلصة من
مشروابت
الفواكهũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐΖ ،
الفواكه،
لعمل عصائر
الفواكه و
مستخلصة من
مشروابت
املشروابت 
مستحضرات أخرى
شراب و



أبسم  :شر
اخلليجاملشروابت 
احتاد لعمل
كة أخرى
مستحضرات
شراب و

العالمة التجارية رقم  37116 :
احتاد  اخلليج
لألذييةكة
أبسم  :يف شر
الصنف 37 :

In the name of: Gulf Union Foods Company
Trade Mark No.: 32006

In theInname
Class:of:
32 Gulf Union Foods Company

لألذيية العننا  :المملكو العر و السعند و ĚĚƌĞƐƐ͗ϯΖĚůŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂ͕^ƚƌĞĞƚEŽ͘ϮϬϭ͕W͘K͘Žǆ -
Date: 06/08/2017
التاريخ  7102/19/16 :
ϯϲϱ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϯϴϯͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
الريو ا المدينووو الصوون د و الث لثوووا
السعند) وو-املياه املعدنية و /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯΖĚůŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂ͕^ƚƌĞĞƚEŽ͘ϮϬϭ͕W͘K͘Žǆ
شراب الشعري
البرية (
اجل :
العر و
المملكو
العننامن :


ا  231ص.ب  056الري

ع

ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
ϯϲϱ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϯϴϯͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
الغازية و
من د و الث لثو
ذريهاالصوون
المدينو0وو
الريو ا
11020
املشروابتووا ذري الكحوليةũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐΖ ،

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الفواكه،
جال ورياي عصائر
الفواكه
انبلس،من
مستخلصة
مشروابت
سنرت ،ص.
التبليغ
عمارةالري
056
ب
: 231ص.
ع عنوان ا
269مستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
شراب0و
ب.
11020

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
In the name of: Gulf:Union Foods Company
اخلليجرياي سنرت ،ص.
عمارة جال
انبلس ،احتاد
التبليغ  ::شركة
عنوان أبسم

لألذييةتسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 269ان
ب: .
الكلماتو -والعبارات
ابستخدام
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯΖĚůŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂ͕^ƚƌĞĞƚEŽ͘ϮϬϭ͕W͘K͘Žǆ
العر و السعند
املطلقالمملكو
احلمايةالعننا :

ϯϲϱ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϯϴϯͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
االستخدام العام
الوصفية
ذات الث لثوووا
واألرقامون د و
المدينووو الصو
والرسومات ا
الريو




 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
العالمة 231ص.ب  056الري
مبعزل ععن ا
ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق
0 11020


ص.
عمارة جالرياي
سنرت،العام
االستخدام
انبلس،ذات
التبليغ :واألرقام
عنوانالوصفية
والرسومات

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



269
مبعزل عنب.العالمة


 :ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة










Ϳ;3
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Trade Mark No.: 32007
In Class: 43
Date: 07/08/2017

العالمة التجارية رقم  37112 :
يف الصنف  13 :
التاريخ  7102/19/12 :




من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت 


أبسم  :شركة البزرة التجارية

TradeĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚǇĂ
Mark No.: 32007

 37112
العالمة التجار
رقم ن :يلال  -ف د
العنيةنا :


عنوان التبليغ  :انبلس  -رفيداي


العالمة التجارية رقم  37112 :



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
In the name of: sharket al bezreh altejareia



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚǇĂ


Trade Mark No.: 32007











2017/11/7
العدد العرشون
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Trade Mark No.: 32012

العالمة التجارية رقم  37107 :

In Class: 34
Date: 09/08/2017

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/19/15 :

من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،


الكربيت،
أبسم :
التوابكو



رقم  37107 :
العالمة التجار
املدخننيية .
لوازم

االردن 31
الصنف :
لصناعة
شركةيف هنر
التاريخ  7102/19/15 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ
Trade Mark No.: 32012
In Class:
name
of: 34
Jordan River Tobacco
Date: 09/08/2017

Manufacturing Co.

In the

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
املدخنني .ا دموووو ة
لوازم الثوووو ن
ال،وووو ي
العنوووونا :
الكربيت،
^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
ا
الري سو
لصناعةا ا In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.
الشوهنر االردن
الخن  :اشركة
كنع أبسم
التوابكو
الهر وا فلس ،ر
ا الضفو

ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
دموووو ة
عزيزي الثوووو
مكتب :ال،وووو
عنوان التبليغ :العنوووونا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
شحادة،
وفؤادن اورجا
كنع

الخن اا الشو

الري سو ا ا

حمامون ،ص.ب  ،21رام هللا
ا الضفو الهر وا فلس ،ر

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،
حمامون ،ص.ب  ،21رام هللا
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








 Trade Mark
No.: 32013

العالمة التجارية رقم  37103 :

يف الصنف  31 :



Ϳ;2



التاريخ  7102/19/15 :

^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ



In Class:
 34
Date: 09/08/2017

Ϳ;2
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
Trade Mark No.: 32013
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ




من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،
العالمة التجارية رقم  37103 :
املدخنني .
الكربيت ،لوازم
In Class: 34
يف الصنف  31 :
Date:
 7102
In
the 09/08/2017
لصناعة name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.
/19االردن
/15هنر
التاريخ: :شركة
أبسم




͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ

من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،
التوابكو
الكربيت ،لوازم املدخنني .
In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.
أبسم  :شركة هنر االردن لصناعة

العنوووونا  :ال،وووو ي الثوووو ن ا دموووو ة

التوابكو

الري اسو ا
الخن اا
كنع
دموووو ا ة
الشو الثوووو ن
ال،وووو ي
العنوووونا :

ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ

الخن اا
الشو فلس ،ر
الهر وا
كنعا الضفو

الري سو ا ا

^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ

ا الضفو الهر وا فلس ،ر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::


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

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

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













والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 32014
In Class: 34
411

العالمة التجارية رقم  37101 :
2017/11/7
العدد
العرشون 31 :
يف الصنف

Date: 09/08/2017

التاريخ  7102/19/15 :

607
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ

من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،
الكربيت ،لوازم املدخنني .
أبسم  :شركة هنر االردن لصناعة In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ



التوابكو


ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
Trade Mark No.: 32014
^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
In Class: 34

العنوووونا  :ال،وووو ي الثوووو ن ا دموووو ة

العالمة التجارية رقم  37101 :
كنع الخن اا الشو الري سو ا ا
يف الصنف  31 :
ا الضفو الهر وا فلس ،ر





Date: 09/08/2017
Trade
Mark No.: 32014
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖In Class: 34 ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ

͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ
Date: 09/08/2017

التاريخ  7102/19/15 :
 37101
التبليغية :رقم  :
عنوان التجار
العالمة
وفؤاد ورجا شحادة،
مكتب عزيز
السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،
يفمن اجل
الصنف  31 ::
حمامون ،ص.ب  ،21رام هللا
  7102
لوازم/19
الكربيت/15،
التاريخ :
املدخنني.
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،
In
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ
أبسم  :شركة هنر االردن لصناعة the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.
الكربيت ،لوازم املدخنني .

التوابكوشركة هنر االردن لصناعة
أبسم :

التوابكو

 In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.

 ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ

العنوووونا  :ال،وووو ي الثوووو ن ا دموووو ة

العنوووونا   :ال،وووو ي

ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ

الثوووو ن ا دموووو ة

الشو
كنع الخن اا
الخن اا الشو
كنع

الريسوسو اا ا ا
الري

وا فلس،
الهر وا
الضفوالهر
ااالضفو
فلس،رر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  37173 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/19/01 :

Trade Mark No.: 32023
In Class: 38
Date: 10/08/2017





Trade Mark dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ůĞĐƚƌŽŶŝĐďƵůůĞƚŝŶ
No.: 32023
 37173
التجارية رقم  :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
خدمات لوحات النشرات
االتصاالت ،
العالمةاجل :
من
ďŽĂƌĚƐĞƌǀŝĐĞƐƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
االلكرتونية (خدمات اتصاالت ) 
In the name of: Yaser Jawad Ibrahem Aldeek
أبسم  :ايسر جواد ابراهيم

الديك



ي تنن وو دم و ة جنووو ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚƵŶŝǇĂŵĂƌĞƚ:ĂŶĂƚůƌĂŚŵĂŶϮ
 العن ونا  :ا
Trade Mark No.: 32023
العالمة التجارية رقم  37173 :
الر مر 2

عنوان التبليغ  :رام هللا بيتونيا عمارة جنة الرمحن 7

مشروطه بعدم منح محاية على عقار فلسطني



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚƵŶŝǇĂ
ŵĂƌĞƚ:ĂŶĂƚůƌĂŚŵĂŶϮ








التاريخ 7102 /19 /01 :

من

اجل

االتصاالت ،

:

Date: 10/08/2017


خدمات

االلكرتونية (خدمات اتصاالت )
ابراهيم
جواد
ايسر
:
أبسم
الديك

العدد العرشون 2017/11/7
:

العنوونا

ا

ي تنن وو



النشرات

لوحات

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ůĞĐƚƌŽŶŝĐďƵůůĞƚŝŶ
ďŽĂƌĚƐĞƌǀŝĐĞƐƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
In the name of: Yaser Jawad Ibrahem Aldeek

دموو ة جنووو

412

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚƵŶŝǇĂŵĂƌĞƚ:ĂŶĂƚůƌĂŚŵĂŶϮ

الر مر 2

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚƵŶŝǇĂ
ŵĂƌĞƚ:ĂŶĂƚůƌĂŚŵĂŶϮ


عنوان التبليغ  :رام هللا بيتونيا عمارة جنة الرمحن 7

مشروطه بعدم منح محاية على عقار فلسطني
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Ϳ ; 7

أبسم  :بيويت 12كوزميتيكس،

إنك.
التجار:ية رقم :
 37171لد  ،و ا
2321هس ، .تش
العالمةالعننا
التجارية رقم  37171 :
العالمة
الصنف :
يف
3ينا ي ل فن ن ووووووو ا النال وووووووو ت
،ينتووووووو3 :
يف الصنف




 7102
/19/01
التاريخ :
21561
األمريك وا
المتحدة

التاريخ  7102 /19 /01 :
من اجل  :مستحضرات جتميل

و

In the name of: .Beauty 21 Cosmetics, Inc





منتجات

Trade Mark No.: 32024
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϬϮϭ^͘ƌĐŚŝďĂůĚǀĞ͕KŶƚĂƌŝŽ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ
Trade
Mark
In Class:
3 No.: 32024
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϵϭϳϲϭ
In Class: 3
Date: 10/08/2017
Date:
10/08/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
العناية

منتجات العناية ابلوجه و البشرة
ابألظافر و
جمموعات مكياج و جمموعات صباذة األضافر .

و

فلسطنيالعناية
منتجات
جتميل و
اجل :
من
الغربية –
مستحضراتالضفة
التبليغ  :طمون –
عنوان

ابألظافر و منتجات العناية ابلوجه و البشرة و
صباذةŐŝƌů
على كلمة
منح محاية
جمموعات بعدم
مشروطة
األضافر .
جمموعات
مكياج و

أبسم  :بيويت 12كوزميتيكس،
إنك.

ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕EĂŝůĂƌĞWƌŽĚƵĐƚƐ͕&ĂĐĞĂŶĚ
͘^ŬŝŶĂƌĞWƌŽĚƵĐƚƐ͕DĂŬĞƵƉ<ŝƚƐ͕DĂŶŝĐƵƌĞ<ŝƚƐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕EĂŝůĂƌĞWƌŽĚƵĐƚƐ͕&ĂĐĞĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

͘^ŬŝŶĂƌĞWƌŽĚƵĐƚƐ͕DĂŬĞƵƉ<ŝƚƐ͕DĂŶŝĐƵƌĞ<ŝƚƐ




In the name of: .Beauty 21 Cosmetics, Inc



͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϬϮϭ^͘ƌĐŚŝďĂůĚǀĞ͕KŶƚĂƌŝŽ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ
In the name of: .Beauty 21 Cosmetics, Inc
Ϳ hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϵϭϳϲϭ ; 3

العننا 2321 :هس ، .تش لد  ،و ا

أبسم  :بيويت  12كوزميتيكس،

إنك،.ينتووووووو ينا ي ل فن ن ووووووو ا النال وووووووو ت
2321 :هس ، .تش

العننا

المتحدة األمريك وا 21561
،ينتووووووو

لد  ،و

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϬϮϭ^͘ƌĐŚŝďĂůĚǀĞ͕KŶƚĂƌŝŽ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϵϭϳϲϭ

ا

ينا ي ل فن ن ووووووو ا النال وووووووو ت

المتحدة األمريك
فلسطني
 21561الغربية –
طمونوا– الضفة
عنوان التبليغ :
عنوان التبليغ  :طمون – الضفة الغربية – فلسطني

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة Őŝƌů
مشروطة بعدم منح محاية على كلمة Őŝƌů











العالمة التجارية رقم  37179 :




يف الصنف  3 :
العالمة التجارية رقم 37179 :
 7102/19
/01
التاريخ :
 3
الصنف :
يف



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Ϳ;3
Trade Mark No.: 32025





التاريخ  7102 /19 /01 :

لتثبيت
من اجل  :لواصق الذراض التجميل ،لواصق
من اجل  :لواصق الذراض التجميل ،لواصق لتثبيت
لتثبيت
مستحضرات جتميل،لواصق
املستعار ،مستحضرات
الشعر املستعار،
الشعر
جتميل،لواصق لتثبيت
الرموش املستعارة ،مستحضرات جتميل رموش ،رموش
الرموش
جتميللتثبيت
لواصق
املستعارة ،مستعارة،
الرموشة ،رموش
مستعار
رموش ،رموش
مستحضرات
املستعارة ،اظافر مستعارة ،مكياج ،مساحيق مكياج،

لتثبيت الرموش
مستحضراترموش مستعارة،
مستعارة،
مكياج،
لواصق ازالة
مكياج،مستحضرات
مسكرة ،اقنعة جتميلية ،مستحضرات جتميل للعناية
مستعارة ،مكياج ،مساحيق مكياج،
املستعارة ،اظافر
ابلبشرة ،طالء اظافر 
التجارية رقم  37179 :
العالمة
مكياج،مستحضرات ازالة مكياج،
مستحضرات


الصنف :
يف
اقنعة 3جتميلية ،مستحضرات جتميل للعناية
مسكرة،
 7102
طالء/19/
ابلبشرة01 :،
التاريخ
اظافر 
من اجل  :لواصق الذراض التجميل ،لواصق لتثبيت
الشعر املستعار ،مستحضرات جتميل،لواصق لتثبيت
الرموش املستعارة ،مستحضرات جتميل رموش ،رموش



In Class: 3
Trade Mark No.: 32025
Date:
10/08/2017
In
Class:
3
Date: 10/08/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐ

ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞ
ŚĂŝƌ͕ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ǇĞůĂƐŚĞƐ;ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐ
ŚĂŝƌ͕ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ǇĞůĂƐŚĞƐ;ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐ
ĨĂůƐĞͿ͕ǇĞůĂƐŚĞƐ;ŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌͿ͕ǇĞůĂƐŚĞƐ
;&ĂůƐĞͿ͕&ĂůƐĞĞǇĞůĂƐŚĞƐ͕&ĂůƐĞŚĂŝƌ;ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ
ĨĂůƐĞͿ͕ǇĞůĂƐŚĞƐ;ŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌͿ͕ǇĞůĂƐŚĞƐ
ĂĨĨŝǆŝŶŐͿ͕&ĂůƐĞŶĂŝůƐ͕DĂŬĞͲƵƉ͕DĂŬĞͲƵƉƉŽǁĚĞƌ͕DĂŬĞƵƉ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕DĂŬĞƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐ
;&ĂůƐĞͿ͕&ĂůƐĞĞǇĞůĂƐŚĞƐ͕&ĂůƐĞŚĂŝƌ;ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕DĂƐĐĂƌĂ͕DĂƐŬƐ;ĞĂƵƚǇͿ͕^ŬŝŶĐĂƌĞ;ŽƐŵĞƚŝĐ
ĂĨĨŝǆŝŶŐͿ͕&ĂůƐĞŶĂŝůƐ͕DĂŬĞͲƵƉ͕DĂŬĞͲƵƉƉŽǁĚĞƌ͕DĂŬĞƵƉ
ͿƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌͿ͕sĂƌŶŝƐŚ;EĂŝů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕DĂŬĞƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕DĂƐĐĂƌĂ͕DĂƐŬƐ;ĞĂƵƚǇͿ͕^ŬŝŶĐĂƌĞ;ŽƐŵĞƚŝĐ
 Trade Mark No.: 32025
ͿƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌͿ͕sĂƌŶŝƐŚ;EĂŝů

In Class: 3
Date: 10/08/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐ

ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐĨĂůƐĞ
ŚĂŝƌ͕ŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ǇĞůĂƐŚĞƐ;ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĂĨĨŝǆŝŶŐ
ĨĂůƐĞͿ͕ǇĞůĂƐŚĞƐ;ŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌͿ͕ǇĞůĂƐŚĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 رام هللا شارع االرسال عمارة االسراء: عنوان التبليغ
1955205619 جوال3 ط
2017/11/7 العدد العرشون
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Inthe name of: Sonia Khaled Assad Ashhab


In the name of: Sonia Khaled Assad Ashhab
 ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽƵŶ^ŚĂƌΖĞŵŝů,Ăďŝď
&ŽŶĚŽƋůŵŝůĞŶŶŝƵŵdĂŵ^ĂůŽŶ^ŽŶŝĂƐŚŚĂď

عووو

 سونيا خالد اسعد: أبسم
االشهب


اسعد
سونياا خالد
: أبسم
ن
الم صووو
: العنووونا

وووب فنووودق الم ل ن ووون ط

سنن اعيب

 ا م ووو
االشهب
ص لن

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽƵŶ^ŚĂƌΖĞŵŝů,Ăďŝď
الم صووو ن عووو
 ا: العنووونا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 رام هللا شارع االرسال عمارة االسراء: عنوان التبليغ
;1Ϳ
&ŽŶĚŽƋůŵŝůĞŶŶŝƵŵdĂŵ^ĂůŽŶ^ŽŶŝĂƐŚŚĂď
وووب فنووودق الم ل ن ووون ط
ا م ووو
1955205619 جوال3 ط
 ص لن سنن اعيب






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






; 1 Ϳ611

 رام هللا شارع االرسال عمارة االسراء: عنوان التبليغ

1955205619 جوال3 ط









Trade Mark No.: 32026
In Class: 44

;1Ϳ

Date: 10/08/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ĂƌĚĞŶŝŶŐ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶ͖ŐĂƌĚĞŶŝŶŐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶŝŶŐ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
Trade
Mark No.: 32026
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŐĂƌĚĞŶŽƌĨůŽǁĞƌďĞĚ
In Class: 44
ĐĂƌĞ͖ŐĂƌĚĞŶƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶŝŶŐĚĞƐŝŐŶĨŽƌ
Date:
10/08/2017
ŽƚŚĞƌƐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚŐĂƌĚĞŶŝŶŐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŐĂƌĚĞŶŝŶŐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
'ĂƌĚĞŶŝŶŐ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶ͖ŐĂƌĚĞŶŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶŝŶŐ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚƐ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŐĂƌĚĞŶŽƌĨůŽǁĞƌďĞĚ
ŐĂƌĚĞŶŝŶŐĂŶĚůĂǁŶŵŽǁŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞĚĞƐŝŐŶ
ĐĂƌĞ͖ŐĂƌĚĞŶƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶŝŶŐĚĞƐŝŐŶĨŽƌ
ĂŶĚŐĂƌĚĞŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
ŽƚŚĞƌƐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŐĂƌĚĞŶƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚŐĂƌĚĞŶŝŶŐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŐĂƌĚĞŶŝŶŐ
Trade
Mark No.: 32026
ŐĂƌĚĞŶŽƌĨůŽǁĞƌďĞĚĐĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚƐ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ŐĂƌĚĞŶŝŶŐĂŶĚůĂǁŶŵŽǁŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞĚĞƐŝŐŶ
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŐĂƌĚĞŶŽƌĨůŽǁĞƌďĞĚĐĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ
In
Class: 44
ĂŶĚŐĂƌĚĞŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŐĂƌĚĞŶƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͘
ŐĂƌĚĞŶƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
Date:
10/08/2017
ŐĂƌĚĞŶŽƌĨůŽǁĞƌďĞĚĐĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŐĂƌĚĞŶŽƌĨůŽǁĞƌďĞĚĐĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ĂƌĚĞŶŝŶŐ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶ͖ŐĂƌĚĞŶŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŐĂƌĚĞŶƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͘






 37176 : العالمة التجارية رقم
 11 : يف الصنف


 7102/19/01 : التاريخ


 زراعة احلدائق؛ تصميم احلدائق؛ خدمات: من اجل
 37176
 : زراعةية رقم
البستنة؛التجار
العالمة
االرضية؛ تصميم وصيانة
املسطحات
 11 : يف الصنف

احلدائق؛ خدمات تصميم احلدائق؛ رعاية احلدائق أو
 7102/19/01 : التاريخ
تصميم بستنة
احلدائق؛
زراعةزراعة
األزهار؛
مشاتل
خدمات
احلدائق؛
أشجارتصميم
احلدائق؛
: من اجل
تصميم املناظر
خدمات بستنة
الطبيعية لآلخر
املناظر
وصيانة
ين؛ االرضية؛
املسطحات
البستنة؛ زراعة


أو
احلدائق
خدمات
احلدائق؛
أدوات
رعايةأتجري
احلدائق؛ستنة؛
تصميم حول الب
املعلومات
الطبيعية؛ توفري
مشاتل األزهار؛ زراعة أشجار احلدائق؛ تصميم بستنة

البستنة؛ خدمات تصميم وصيانة احلدائق؛ خدمات

 37176
 : الطبيعيةرقم
العالمة التجارية
خدمات بستنة املناظر
لآلخرين؛
املناظر

البستنة وجز العشب؛ خدمات تصميم املناظر الطبيعية

 11توفري
: الصنف
يف
املعلومات حول الب ستنة؛ أتجري أدوات
الطبيعية؛
أشجار
بزراعة
املتعلقة
املعلومات
توفري
والبستنة؛
وصيانة احلدائق؛ خدمات
 تصميم/19
خدمات
 7102
/01 :البستنة؛
التاريخ

الطبيعية
خدمات
العشب؛
البستنة
املناظر احلدائق
تصميم برعاية
املتعلقة
املعلومات
وجزتوفري
احلدائق؛
خدمات
احلدائق؛
تصميم
احلدائق؛
زراعة
: اجل
من
والبستنة؛ توفري املعلومات املتعلقة بزراعة أشجار
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶŝŶŐ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
برعاية
املتعلقة
املعلومات
تقدمي
األزهار؛
ومشاتل
البستنة؛ زراعة املسطحات االرضية؛ تصميم
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŐĂƌĚĞŶŽƌĨůŽǁĞƌďĞĚ وصيانة
احلدائق؛ توفري املعلومات املتعلقة برعاية احلدائق
ĐĂƌĞ͖ŐĂƌĚĞŶƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶŝŶŐĚĞƐŝŐŶĨŽƌ أو
املتعلقة
األزهار؛ توفري
احلدائق؛ ومشاتل
احل دائق
املعلوماتاحلدائق
احلدائق؛ رعاية
خدمات تصميم
ŽƚŚĞƌƐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
.األزهار؛احلدائق
مشاتلأشجار
بزراعة
زراعة أشجار احلدائق؛ تصميم بستنة
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚŐĂƌĚĞŶŝŶŐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŐĂƌĚĞŶŝŶŐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚƐ͖ŐĂƌĚĞŶĚĞƐŝŐŶĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
In
the name of: Samer Elias Michael Awwad ميخائيلخدمات بستنة املناظر
الطبيعية إلياس
 سامر:املناظر
أبسم
لآلخرين؛
ŐĂƌĚĞŶŝŶŐĂŶĚůĂǁŶŵŽǁŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ůĂŶĚƐĐĂƉĞĚĞƐŝŐŶ
عواد
ĂŶĚŐĂƌĚĞŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
الطبيعية؛ توفري املعلومات حول الب ستنة؛ أتجري أدوات
ŐĂƌĚĞŶƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƵŝůĚŝŶŐϭϭ͕ƵƌŵĂ^ƚƌĞĞƚ͕<ŚĂůĚĂ͕ŵŵĂŶͲ
وصيانة يرمووو ا
تصميما عووو
11 دمووو ة
: البستنة؛ووونا
العن
احلدائق؛ خدمات
خدمات
ŐĂƌĚĞŶŽƌĨůŽǁĞƌďĞĚĐĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
:ŽƌĚĂŶ
- دم
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŐĂƌĚĞŶŽƌĨůŽǁĞƌďĞĚĐĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ
العشب؛األ دخدمات تصميم املناظر الطبيعية
خلدااوجز
البستنة
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŐĂƌĚĞŶƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͘

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







توفريبيت ساحور
: التبليغ
عنوان
 بزراعة أشجار097
املتعلقة.املعلوماتص
والبستنة؛
احلدائق؛ توفري املعلومات املتعلقة برعاية احلدائق
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Trade Mark No.: 32027
In Class: 42
In the10/08/2017
name of: Samer Elias Michael Awwad
Date:

 37172 : العالمة التجارية رقم

 17 : يف الصنف
ميخائيل
إلياس
أبسم
 7102/19سامر
/01 ::التاريخ


عواد
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
 اهلندسة واخلدمات املعمارية؛ خدمات: من اجل
Trade Mark No.: 32027
 : العالمة التجارية رقم
ŝŶƚĞƌŝŽƌĂŶĚĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞƐŝŐŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƵŝůĚŝŶŐϭϭ͕ƵƌŵĂ^ƚƌĞĞƚ͕<ŚĂůĚĂ͕ŵŵĂŶͲ   يرمووو ا37172
ا عووو11  دمووو ة: العنووونا
وتصميم
استشارات
واخلارجي؛
التصميم
In
Class: 42
 الداخلي
17 : الصنف
يف
ĚĞƐŝŐŶŽĨŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨ
:ŽƌĚĂŶ
د
األ
دم
خلداا
ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĐŽůŽƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ
،ابختيار املنتجات الزخرفية
املتعلقة/19
الداخلي
Date:
10/08/2017
 7102
/01 :الديكور
التاريخ
ĂŶĚǁŽŽĚƐƚĂŝŶƐ͖ĐŽůŽƵƌƐĐŚĞŵŝŶŐ͖ĐŽůŽƵƌŵĂƚĐŚŝŶŐ͖
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
097واخلدمات
.اهلندسةساحور ص
 بيت: :التبليغ
عنوان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
خدمات
املعمارية؛،الالكيه
األلواناجل
من
صبغات اخلشب؛
 الورنيش،للدهاانت
ŐƌĂƉŚŝĐĚĞƐŝŐŶ͖ŐƌĂƉŚŝĐĚĞƐŝŐŶĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŐƌĂƉŚŝĐĂƌƚƐ

ŝŶƚĞƌŝŽƌĂŶĚĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞƐŝŐŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚ

وتصميم
استشارات
واخلارجي؛
الداخلي
التصميم
ĚĞƐŝŐŶ͖ĚĞƐŝŐŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͖ŐƌĂƉŚŝĐĂƌƚƐĚĞƐŝŐŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
In the name of: Samer Elias Michael Awwad ميخائيل التصميم اجلرافيكي؛
ĚĞƐŝŐŶŽĨŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨ
إلياس االلوان؛
سامر مطابقة
األلوان؛: أبسم
مزج

ĂƵƚŚĞŶƚŝĐĂƚŝŽŶŽĨǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚ͖ĚĞƐŝŐŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶ
ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĐŽůŽƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ
،الديكور الداخلي املتعلقة ابختيار املنتجات الزخرفية
عواد
ĂŶĚǁŽŽĚƐƚĂŝŶƐ͖ĐŽůŽƵƌƐĐŚĞŵŝŶŐ͖ĐŽůŽƵƌŵĂƚĐŚŝŶŐ͖

خدمات التصميم اجلرافيكي؛ تصميم الفنون التصويرية؛
ƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĂƌƚ͘

اخلشب؛
 صبغات، الورنيش الالكيه،األلوان للدهاانت
ŐƌĂƉŚŝĐĚĞƐŝŐŶ͖ŐƌĂƉŚŝĐĚĞƐŝŐŶĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŐƌĂƉŚŝĐĂƌƚƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƵŝůĚŝŶŐϭϭ͕ƵƌŵĂ^ƚƌĞĞƚ͕<ŚĂůĚĂ͕ŵŵĂŶͲ
ا عووو يرمووو ا11التصميم؛
 دمووو ة: استشاراتنا
العنووو
تصميم الفنون
ĚĞƐŝŐŶ͖ĚĞƐŝŐŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͖ŐƌĂƉŚŝĐĂƌƚƐĚĞƐŝŐŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
اجلرافيكي؛
خدماتالتصميم
األلوان؛ مطابقة االلوان؛
مزج
ĂƵƚŚĞŶƚŝĐĂƚŝŽŶŽĨǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚ͖ĚĞƐŝŐŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶ
:ŽƌĚĂŶ
املصادقةاأل د
- التصميم
التصويرية؛ دم
خلداا
ƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĂƌƚ͘
التصويرية؛
األعمال الفنون
اجلرافيكي؛ تصميم
خدمات
الفنية؛ خدمات
على
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ساحور ص
: التبليغ
عنوان
 تصميم الفنون097
استشارات
خدمات
..الفن
التصميم؛جمال
بيتيف
اخلدمات
التصميم؛
;6Ϳ

التصويرية؛ املصادقة على األعمال الفنية؛ خدمات
In the name of: Samer Elias Michael Awwad
 سامر إلياس ميخائيل: أبسم
 .التصميم؛ اخلدمات يف جمال الفن

عواد


 ĚĚƌĞƐƐ͗ƵŝůĚŝŶŐϭϭ͕ƵƌŵĂ^ƚƌĞĞƚ͕<ŚĂůĚĂ͕ŵŵĂŶͲ ا عووو يرمووو ا11  دمووو ة: العنووونا
:ŽƌĚĂŶ
 خلداا
 األ د- دم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








097. بيت ساحور ص: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 32028
In Class: 30

;6Ϳ

Date: 10/08/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕
ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ





 37179 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف

 7102/19/01 : التاريخ
، البسكويت، الشوكوالته، احللوايت: من اجل




 بسكويت مكون من رقائق،البسكويت اهلش


 )ويفرية
بسكويت
Trade Mark No.: 32028
 37179 : رقم
التجار
(العالمة
In Class:
the name
هولدينج أنونيم
: أبسم
In
30 of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI
 31يلديز
: الصنف
يف
شري
Date: 10/08/2017
 7102/19/01 : كييت
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗<ŝƐŝŬůŝDĂŚĂůůĞƐŝ͕ĞƐŵĞŝŬŵĂǌŝ^ŽŬĂŬ
الشول سووووووو
كل م ج
 ي سووووووو: : العنوووووونا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕
، البسكويت،كوالته
،احللوايت
من اجل
EŽ͗ϲͬϭhƐŬƵĚĂƌͬ/ƐƚĂŶďƵů͕dƵƌŬĞǇ
ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ

/6:بسكويتو نوون
كم يا سووني
البسكويتوم عوو
 ع شو
 من رقائق1مكون
،اهلش


Trade Mark No.: 32028



ن نلا تري، اس/ يسكندا،
 )ويفر
بسكويت
 37179 : رقم
التجارية
(العالمة

من اجل

:

احللوايت ،الشوكوالته ،البسكويت،

البسكويت اهلش ،بسكويت مكون من رقائق

2017/11/7
العرشونويفر) 
العددبسكويت
(

أبسم  :يلديز هولدينج أنونيم

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ
ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ

415

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI

شريكييت
العام
االستخدام
ذات
واألرقام
الوصفية
والرسومات
ĚĚƌĞƐƐ͗<ŝƐŝŬůŝDĂŚĂůůĞƐŝ͕ĞƐŵĞŝŬŵĂǌŝ^ŽŬĂŬ
العنوووووونا  :ي سووووووو كل م ج ل سووووووو
EŽ͗ϲͬϭhƐŬƵĚĂƌͬ/ƐƚĂŶďƵů͕dƵƌŬĞǇ
العالمة كم يا سووني و نوون1/6:
عنوم عوو
مبعزلع شو
 ،يسكندا  /اس،ن نلا تري
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :بيت ساحور ص097.




حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هيه
تسجيل
ان
Ϳ;2
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ابستخدام الكلمات والعبارات
املطلقالعالمة
احلمايةمبعزل عن





والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن




العالمة

; 2 614
Ϳ
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Trade Mark No.: 32029

العالمة التجارية رقم  37175 :

In Class: 3

يف الصنف  3 :

التاريخ  7102/19/03 :

اجل  :مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى
من



العالمة التجارية رقم  37175 :

تستعمل يف ذسل وكي املالبس  ,مستحضرات تنظيف
يف الصنف  3 :
وصقل وجلي وكشط  ,صابون عطور وزيوت عطرية ,


التاريخ  7102/19/03 :
من اجل  :مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى


مستحضرات جتميل  ,ذسول ( لوشن ) للشعر ,


اسنانيةيف .
37175
رقم :
تستعملر
منظفاتالتجا
العالمة
املالبس  ,مستحضرات تنظيف
ذسل وكي
جولد
اند
بالك
كة
شر
:
وجلي وكشط  ,صابون عطور وزيوت عطرية ,
وصقل 3 :
أبسمالصنف
يف
التجميل
ملستحضرات
 7102ذسول ( لوشن ) للشعر ,
جتميل ,
مستحضرات
/19
/03
التاريخ :
ر
ا
وووووووووو
و
الم
ر
وووووووووو
و
جن
:
ا
ن
وووووووووو
و
منظفات اسنان  .
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى
العن :
من اجل
3562233321
جولد
اند
بالك
كة
شر
:
أبسم
تستعمل يف ذسل وكي املالبس  ,مستحضرات تنظيف

التجميلشارع حيفا دوار الداخلية
ملستحضراتجنني -
عنوان التبليغ :
وصقل وجلي وكشط  ,صابون عطور وزيوت عطرية ,
املقاولني  :جنووووووووووو ر  -المووووووووووو ار
جبانب احتادالعنووووووووووونا
3562233321ذسول ( لوشن ) للشعر ,
مستحضرات جتميل ,

الداخلية
دوار
حيفا
ع
شار
جنني
:
التبليغ
عنوان

.
اسنان
منظفات
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
املقاولنياند
احتاد بالك
احلماية:جبانبشركة
أبسم
ابستخدامجولدالكلمات والعبارات
املطلق

التجميلواألرقام ذات االستخدام العام
ملستحضراتالوصفية
والرسومات
ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
العنووووووووووونا  :جنووووووووووو ر  -المووووووووووو ار

احلمايةالعالمة
مبعزل عن
املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
3562233321

العام
االستخدام
الداخلية
ذات دوار
واألرقامحيفا
الوصفية-شارع
والرسومات جنني
عنوان التبليغ :
العالمة
احتاد عن
جبانبمبعزل
املقاولني


Date: 13/08/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
Trade Mark No.: 32029
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
In Class: 3
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
Date: 13/08/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
Trade
Mark No.: 32029
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
In
name
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
In the
Class:
3 of: SHAREKAT BLACK AND
GOLDLMOSTAHD AL TAJMEEL
Date: 13/08/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗:E/EͲ>DZ,
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
In the name of: SHAREKAT BLACK AND
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
GOLDLMOSTAHD:AL TAJMEEL
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗:E/EͲ>DZ,



 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In the
name of: SHAREKAT BLACK AND

GOLDLMOSTAHD AL TAJMEEL




ĚĚƌĞƐƐ͗:E/EͲ>DZ,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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Trade Mark No.: 32036
In Class: 3

العالمة التجارية رقم  37136 :
يف الصنف  3 :

Date: 14/08/2017

 7102/19
التاريخ  /01 :


مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى
من اجل :


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

Trade Mark No.: 32036
العالمة التجارية رقم  37136 :
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
تنظيف
مستحضرات
املالبس ,
تستعمل يف ذسليف وكي
In
Class:
3
الصنف  3 :
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
Date:
14/08/2017
صابون7102, /
التاريخ 19/01 :,
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
عطور وزيوت عطرية ,
وصقل وجلي وكشط
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
من اجل  :مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى

مستحضرات جتميل و ذسول ( لوشن ) للشعر ,

تستعمل يف ذسل وكي املالبس  ,مستحضرات تنظيف

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

منظفات اسنان  .
وصقل وجلي وكشط  ,صابون  ,عطور وزيوت عطرية ,
,
للشعر
)
لوشن
(
ذسول
و
جتميل
مستحضرات
ALEETER W
أبسم  :شركة يرهان العرت واوالده
منظفات اسنان  .

للتجارة

In the name of: SHAREKAT BORHAN ALEETER W
AWLADOHO LLTEJARA
ĚĚƌĞƐƐ͗:E/EKtZ><,>z

أبسم  :شركة يرهان العرت واوالده
للتجارة ر ديا الداخل وووووو _
العنووووونا  :جنووووو

دم ة اال يك

In the name of: SHAREKAT BORHAN
AWLADOHO LLTEJARA

3522530022ديا الداخل وووووو _
العنووووونا  :جنووووو ر

ĚĚƌĞƐƐ͗:E/EKtZ><,>z

دم ة اال يك 3522530022

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :جنني -شارع حيفا دوار الداخلية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :جنني -شارع حيفا دوار الداخلية

جبانب احتاد املقاولني
جبانب احتاد املقاولني


مشروطه بعدم منح محاية على كلمة ĚƌŽƵŐ
مشروطه بعدم منح محاية على كلمة ĚƌŽƵŐ
ƐƚŽƌĞ
ƐƚŽƌĞ
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العالمة التجارية رقم  37135 :
يف الصنف  9 :

Trade Mark No.: 32039
In Class: 5



Date: 14/08/2017

التاريخ  7102/19/01 :

العالمة التجارية رقم  37135 :

من اجل  ¬¬ :مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد
يف الصنف  9 :
الصحية – أذيية األطفال واملرضى – اللصق الطبية
التاريخ  7102/19/01 :

األسنان –
والطب حبشوات
املواد اخلاصة
للتضميد
من اجل  :ومواد
البيطري واملواد
الصيدلة
¬¬ مواد
املطهرة
األسنان -
األطفال يف طب
أذيية املستخدم
الصحية – الشمع
املوادالطبية
اللصق
واملرضى –

حبشواتإبابدةاألسنان –
واملعقمة -املواد
ومواد للتضميد
األعشاب
اخلاصة اخلاصة
املستحضرات

املواد املطهرة
الضارة -األسنان -
واحلشرات يف طب
الشمع املستخدم
املضادة
املستحضرات
اخلاصة  إبابدة األعشاب
املستحضرات
واملعقمة  -للطفيليات  –-فوط نسائية.
واحلشرات

الضارة -

املستحضرات

املضادة

Trade Mark No.: 32039
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ
In Class:
5
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
Date: 14/08/2017

ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ

ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

الصحية – أذيية األطفال واملرضى – اللصق الطبية

ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان –
العدد العرشون 2017/11/7
الشمع املستخدم يف طب األسنان  -املواد املطهرة

͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
417

واملعقمة  -املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب
واحلشرات الضارة  -املستحضرات
للطفيليات  –-فوط نسائية .

املضادة

أبسم  :شركظ اكسرتا الطبيه
العنونا  :نو يلال ع و

 -جنال 3522113351

ايور الخ ،و ب

In the name of: shareket xrta al tebya
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĞĞďŶĂůŬŚĂƚĂďũĂǁǁĂů
ϬϱϵϴϰϭϬϬϱϭ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :انبلس ارض الغزاليه  /جوال :
1959767617
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العالمة التجارية رقم 28398 :
يف الصنف 30 :
التاريخ 2016/01/05 :

Trade Mark No.: 28398
In Class: 30
Date: 052016/01/

In Respect of: Sugar, coffee, tea, cocoa,
من اجل  :السكر والقهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛
and artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour and
األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحرضات املصنوعة من
preparations made from cereals; bread, pastry and
الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات املثلجة؛ عسل
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, bakingالنحل والعسل األسود؛ الخمرية ومسحوق الخبيز؛ امللح؛ الخردل؛
;)powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments
الخل والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج.
spices; ice...

بأسم  :الرشكة املتحدة للسكر
العنوان  :ص .ب  23023جدة  21426اململكة العربية
السعودية.
عنوان التبليغ :
سامس للملكية الفكرية ص ب  219نابلس _فلسطنب

In the name of: United Sugar Company
Address:
P.O.Box 23023 Jeddah 21426, Saudi Arabia
Address for Services:

العدد العرشون 2017/11/7

العالمة التجارية رقم 28771:
في الصنف 12 :
التاريخ 2016/03/13 :
مــن اجــل  :مركبــات للنقــل الــري أو الجــوي أو املــايئ أو
الســكك الحديديــة؛ ســيارات؛ مركبــات كهربائيــة؛ عربــات؛
شــاحنات؛ شــاحنات مغلقــة [مركبــات]؛ ســيارات دفــع
رباعــي رياضيــة متعــددة األغــراض؛ حافــات؛ مركبــات
الرحــات الرتفيهيــة ()RV؛ ســيارات رياضيــة؛ ســيارات
الســباق؛ دراجــات هوائيــة؛ ســيارات شــحن؛ شــاحنات
ذات رافعــات شــوكية؛ جــرارات مبــا يف ذلــك جــرارات
القطْـــر والســحب؛ لبــادات املكابــح للمركبــات الربيــة؛
واقيــات صدمــات للمركبــات؛ أكيــاس هــواء [أجهــزة أمــان
للمركبــات الربيــة]؛ واقيــات وحــل (رفــرف)؛ ِقـــطع ملركبــات
النقــل الــري أو الجــوي أو املــايئ ،مكائــن للمركبــات الربيــة؛
محــركات للمركبــات الربيــة؛ هيــاكل للمركبــات؛ هيــاكل
للمركبــات (شســيهات)؛ آليــات نقــل الحركــة للمركبــات
الربيــة؛ مخمــدات صدمــات لتوقــف املركبــات؛ نوابــض
مخمــدة للصدمــات يف املركبــات؛ عجــات املركبــات؛ مكابــح
للمركبــات؛ زجــاج املركبــات األمامــي؛ مســاحات للمركبــات؛
أجهــزة توجيــه للمركبــات الربيــة؛ إشــارات اإلتجــاه
للمركبــات؛ مقاعــد للمركبــات؛ أجهــزة تعطيــل الرفــع
لتعزيــز الكبــح عنــد الهبــوط للمركبــات (كوابــح للمركبــات)؛
لــوزام للمركبــات ،حامــات حقائــب للمركبــات؛ أغطيــة
مشــكلة للمركبــات؛ أغطيــة ملقاعــد املركبــات؛ والعــات
ســيجار للســيارات؛ مقاعــد أمــان لألطفــال

بأســم  :نيســان جيدوشــا كايوشــييك كايشــا
(وتعمــل أيضــا باالســم التجــاري نيســان موتــور
كو,.ليمتــد)
العنــوان  :رقــم , 2تــاكارا – كــو  ,كاتاجــاوا
– كــو  ,يوكوهامــا – شــي ,كاتاجــاوا – كيــن
 ,اليابــان
عنــوان التبليــغ  :ســماس للملكيــه الفكريــه

ص.ب  219نابلــس -فلســطين
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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
In Class: 32
Date: 19/05/2015
In Respect of: SOFT DRINK, JUICE
In the name of: sharikat unifood
liltijarah waltawzee mosahama
khososya
Address: Ramallah wa albireh Ramallah
Address for Services : Ramallah wa
albireh - Ramallah



62922 : العالمة التجارية رقم
26 : في الصنف
6590/50/99 : التاريخ
 المشروبات الغازية والعصائر: من اجل

 شركة يونيفود للتجارة والتوزيع مسامهة: أبسم
خصوصية

 رام هللا والبيرة رام هللا: العنوان

 رام هللا والبيرة رام هللا: عنوان التبليغ
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العدد العرشون 2017/11/7
ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  27/7/2017وﻟﻐﺎﻳﺔ  5/10/2017ﻧﺸﺮة 20

العالمات التجارية التي انتقلت ملكيتها

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻰ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ # 38 #
اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﮐﻴﻠﻠﻮغ ﻳﻮرب ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﺷﺮﮐﺔ دﻟﺘﺎ ار اس ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﺷﺮﮐﺔ دﻟﺘﺎ ار اس ﻟﻠﺘﺠﺎرة
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
دي ﺑﻴﺮز ﻳﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﺳﻴﺘﻴﺰن ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ اوﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ از
ﺳﻴﺘﻴﺰﻳﻦ واﺗﺶ ﮐﻮ ،.ال ﺗﻲ
دي
ﺳﻴﺘﻴﺰن ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ اوﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ از
ﺳﻴﺘﻴﺰﻳﻦ واﺗﺶ ﮐﻮ ،.ال ﺗﻲ
دي
ﺳﻴﺘﻴﺰن ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ اوﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ از
ﺳﻴﺘﻴﺰﻳﻦ واﺗﺶ ﮐﻮ ،.ال ﺗﻲ
دي
ﺳﻴﺘﻴﺰن ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ اوﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ از
ﺳﻴﺘﻴﺰﻳﻦ واﺗﺶ ﮐﻮ ،.ال ﺗﻲ
دي
ﺷﺮﮐﺔ ﺑﻼزا ﻓﻠﺴﻄﲔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻏﺮﻳﻦ وﻧﺘﻚ ﺳﻮﻻراﻧﺪﺳﺘﺮي
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺳﻴﺘﻴﺰن ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ

اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻻﺻﻠﻰ
ﺑﺮﻧﻐﻠﻴﺰ أس.إﻳﻪ.آر .أل.
ﺗﺎرس ﻗﻮﻟﻴﺘﻲ اي ان ﺳﻲ
ﺗﻲ ار اس ﮐﻮاﻟﺘﻲ اﻧﻚ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ
دي ﺑﻴﺮز ﺳﻴﻨﺘﻴﻨﺎري اﻳﻪ ﺟﻲ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ
14/08/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017

رﻗﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ
2804
4334
6597
8709
8710
8711
8712
8713
8718
8719
8723
8724
8725
8726
8727
8728
8733
8734
8737

ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ )ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ
ﮐﻮﻣﺒﻨﻲ ،ﻟﻴﻤﺘﺪ(

29/08/2017

10891

ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ )ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ
ﮐﻮﻣﺒﻨﻲ ،ﻟﻴﻤﺘﺪ(

29/08/2017

10892

ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ )ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ
ﮐﻮﻣﺒﻨﻲ ،ﻟﻴﻤﺘﺪ(

29/08/2017

10893

ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ )ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ
ﮐﻮﻣﺒﻨﻲ ،ﻟﻴﻤﺘﺪ(

29/08/2017

12274

اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق م.خ.م

01/10/2017

16087

ﮐﻴﻮﺗﻮ ﮐﻠﻴﺮ اﻧﻴﺮﺟﻲ اﻳﻪ ﺟﻲ

02/10/2017

20465

دي
ﺳﻴﺘﻴﺰن ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ اوﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ از
العدد العرشون 2017/11/7
ﺳﻴﺘﻴﺰﻳﻦ واﺗﺶ ﮐﻮ ،.ال ﺗﻲ
دي
ﺷﺮﮐﺔ ﺑﻼزا ﻓﻠﺴﻄﲔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻏﺮﻳﻦ وﻧﺘﻚ ﺳﻮﻻراﻧﺪﺳﺘﺮي
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺳﻴﺘﻴﺰن ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ اوﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ از
ﺳﻴﺘﻴﺰﻳﻦ واﺗﺶ ﮐﻮ ،.ال ﺗﻲ
دي
ﻓﺎرﻣﺎﻟﻴﺰ ﻻﺑﻮراﺗﻮرﻳﺰ أس إﻳﻪ
ﻓﺎرﻣﺎﻟﻴﺰ ﻻﺑﻮراﺗﻮرﻳﺰ أس إﻳﻪ
ذا ﺟﻴﻠﻴﺖ ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ ال ال
ﺳﻲ
ﺳﻴﺘﻴﺰن ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ اوﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ از
ﺳﻴﺘﻴﺰﻳﻦ واﺗﺶ ﮐﻮ ،.ال ﺗﻲ
دي
ﺟﻲ.ﺗﻲ.ام .ﻏﺮوﺑﻮ ﺗﻴﺴﻴﻠﻲ
ﻣﻮﻟﻴﺴﺎﻧﻮ اس.ار.ال.
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق م.خ.م
ﺷﺮﮐﺔ ﺑﻼزا ﻓﻠﺴﻄﲔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﮐﻴﻠﻠﻮغ ﻳﻮرب ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ ﻟﻴﻤﺘﺪ
اﻟﻬﺎم ﺣﺴﲔ اﺣﻤﺪ ﳓﺎر
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺤﻼت اﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺤﻼت اﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻬﺎم ﺣﺴﲔ اﺣﻤﺪ ﳓﺎر

ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ )ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ
ﮐﻮﻣﺒﻨﻲ ،ﻟﻴﻤﺘﺪ(

29/08/2017

12274

اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق م.خ.م

01/10/2017

16087

ﮐﻴﻮﺗﻮ ﮐﻠﻴﺮ اﻧﻴﺮﺟﻲ اﻳﻪ ﺟﻲ

02/10/2017

20465

ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ )ﺳﻴﺘﺰن ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ
ﮐﻮ  ،ﻟﻴﻤﺘﺪ(

29/08/2017

22784

01/08/2017
01/08/2017

23084
23086

01/08/2017

23561

29/08/2017

24252

01/10/2017

25017

03/08/2017

26761

29/08/2017

26937

14/08/2017

28256

30/07/2017

28728

24/09/2017

29980

24/09/2017

29981

30/07/2017

30142

واﻧﻎ اﻧﺪ ﻧﺎﻳﻞ ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرات
واﻧﻎ اﻧﺪ ﻧﺎﻳﻞ ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرات
ذا ﺟﻴﻠﻴﺖ ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ ) ا
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﺮﺑﻮرﻳﺸﲔ (.
ﺳﺘﻴﺰن ﻫﻮﻟﺪﻧﻐﺰ ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ
ﮐﺎﻳﺸﺎ اوﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﻧﻎ از
ﺳﺘﻴﺰن ﻫﻮﻟﺪﻧﻐﺰ ﮐﻮ ,.ال ﺗﻲ
دي.
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﮑﺎوي ﻟﻼﻟﺒﺴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
ﺷﺮﮐﺔ ﺑﻼزا ﻓﻠﺴﻄﲔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق م.خ.م
ﺑﺮﻧﻐﻠﻴﺰ أس.إﻳﻪ.آر .أل.
ﺷﺮﮐﺔ ﺳﺒﺄ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳉﻠﺪ
واﻟﺒﺸﺮة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺪﻳﺮة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻬﻼﮐﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺪﻳﺮة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻬﻼﮐﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺷﺮﮐﺔ ﺳﺒﺄ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳉﻠﺪ
واﻟﺒﺸﺮة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ # 5 #
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺠﺪﯾﺪ
 ،26ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد روﻳﺎل،
ﻟﻮﮐﺴﻴﺒﻮرغ ال2449-
 ،26ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد روﻳﺎل،
ﻟﻮﮐﺴﻴﺒﻮرغ ال2449-
 ،26ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد روﻳﺎل،

اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺻﻠﻰ
 ،13ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد دﻳﻮ ﺑﺮﻳﻨﺲ
ﻫﻨﺮي ،ال 1724 -
ﻟﻮﮐﺴﻤﺒﻮرج
 ،13ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد دﻳﻮ ﺑﺮﻳﻨﺲ
ﻫﻨﺮي ،ال 1724 -
ﻟﻮﮐﺴﻤﺒﻮرج
 ،13ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد دﻳﻮ ﺑﺮﻳﻨﺲ
ﻫﻨﺮي ،ال 1724 -

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ

رﻗﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ

24/08/2017

4308

24/08/2017

4309

24/08/2017

4310

421

422

العدد العرشون 2017/11/7

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎﻟﻚ # 5 #
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺠﺪﯾﺪ
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺠﺪﯾﺪ
 ،26ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد روﻳﺎل،
ﺴﻟﻴﻴﺒﻔﻮﺎررغد ارلوﻳ-ﺎل،
26ﻮ،ﮐﺑﻮ
2449
ﻟ
ﻟﻮﮐﺴﻴﺒﻮرغ ال2449-

 ،26ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد روﻳﺎل،
ﺴﻟﻴﻴﺒﻔﻮﺎررغد ارلوﻳ-ﺎل،
26ﻮ،ﮐﺑﻮ
2449
ﻟ
ﻟﻮﮐﺴﻴﺒﻮرغ ال2449-

 ،26ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد روﻳﺎل،
ﺴﻟﻴﻴﺒﻔﻮﺎررغد ارلوﻳ-ﺎل،
26ﻮ،ﮐﺑﻮ
2449
ﻟ
ﻟﻮﮐﺴﻴﺒﻮرغ ال2449-
 ،2-11-1ﺗﺴﻮروﻣﺎﮐﻲ،
ﺴﻮﻮرﮐﻴوﻮﻣﺎﮐﻲ،
2-11-1
ﺷ،ﻲﺗ،ﻃ
ﺗﺎﻣﺎ-
ﻮ
ﻴ
ﮐ
ﻮ
ﻃ
،
ﻲ
ﺷ
ﺗﺎﻣﺎ-
 ،8551-206اﻟﻴﺎﺑﺎن.
 ،8551-206اﻟﻴﺎﺑﺎن.
 1601ﻃﺮﻳﻖ وﻳﻠﻮ ،ﻣﻴﻨﻠﻮ
 ،1601ﻃﮐﺎﺮﻟﻳﻴﻔﻖﻮورﻳﻧﻠﻴﻮﺎ ،ﻣﻴﻨﻠﻮ
،94025
ﺑﺎرك
94025ﮑ،ﻴﺔ
ﺑﺎارﻟﻮك،ﻻﻳﮐﺎﺎﻟتﻴﻔاﻮﳌﺘرﻧﺤﻴﺎﺪة اﻻﻣﺮﻳ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﮑﻴﺔ

اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺻﻠﻰ
اﻟﻌﻨ
ﺻﻠدﻰدﻳﻮ ﺑﺮﻳﻨﺲ
13ﻮ،ا ﺑنﻮﻟاﻴﻻﻔﺎر
1724ﺮﻳﻨﺲ
13ﻨ،ﺮﺑيﻮﻟ،ﻴاﻔﺎلر-د دﻳﻮ ﺑ
ﻫ
ﺴﻤاﺒلﻮر-ج1724
ﻫﻟﻨﻮﺮﮐي،
ﻟﻮﮐ
جرد دﻳﻮ ﺑﺮﻳﻨﺲ
13ﺴ،ﻤﺑﺒﻮﻮﻟﻴرﻔﺎ
1724ﺮﻳﻨﺲ
13ﻨ،ﺮﺑيﻮﻟ،ﻴاﻔﺎلر-د دﻳﻮ ﺑ
ﻫ
ﺴﻤاﺒلﻮر-ج1724
ﻫﻟﻨﻮﺮﮐي،
ﻟﻮﮐ
جرد دﻳﻮ ﺑﺮﻳﻨﺲ
13ﺴ،ﻤﺑﺒﻮﻮﻟﻴرﻔﺎ
1724ﺮﻳﻨﺲ
13ﻨ،ﺮﺑيﻮﻟ،ﻴاﻔﺎلر-د دﻳﻮ ﺑ
ﻫ
ﺴﻤاﺒلﻮر-ج1724
ﻫﻟﻨﻮﺮﮐي،
ﻟﻮﮐﺴ
1-2ﻤ,ﺒﻮﮐرﻮجﮐﻮرﺑﻮ  -ﺗﺸﻮ - /
ﺸﻮ,م،ﮐ ﺗﻮﮐﺸﻮﻮرﻓﺑﻮﻮ  -ﺗﺷﺸﻲﻮ - /
1-2
ﺗ
ﺸﻮمﮐ،ﻴﻮﺗ ،ﺸاﻮﻟﻴﻓﺎﻮﺑﺎ-نﺷﻲ
ﺗﻃ
ن
ﺎ
ﺑ
ﺎ
ﻴ
ﻟ
ا
،
ﻮ
ﻴ
ﮐ
ﻃﻮ
 1601ﺳﺎوث ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
1601ﻮ،ﺳﺑﺎﻟوﻮثاﻟﺘﮐﺎﻮﻟ،ﻴﻔﮐﻮﺎﻟرﻴﻧﻔﻴﺎﻮرﻧﻴﺎ
اﻓﻴﻨﻴ
94304ﻟ اﻮﻟ اﻮﻟﺘﻻﻳﻮﺎ،تﮐﺎاﻟﳌﻴﺘﻔﻮﺤرﺪﻧةﻴﺎ
اﻓﻴﻨﻴﻮ ،ﺑﺎ
94304ﮑﻴاﺔﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳ
اﻷﻣﺮﻳﮑﻴﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ

رﻗﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ
رﻗﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ

24/08/2017
24/08/2017

4308
4308

24/08/2017
24/08/2017

4309
4309

24/08/2017
24/08/2017

4310
4310

01/10/2017
01/10/2017

4541
4541

27/07/2017
27/07/2017

18146
18146

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ # 20 #
اﻻﺳﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﻓﻴﻼ ﻓﺎر اﻳﺴﺖ ل ت د
ﻓﻴﻼ ﺳﺒﻮرت س ب ﺋﻲ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق م.خ.م
اﻧﻬﻮي ﺟﻴﺎﻧﻐﻬﻮاي اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ
ﻏﺮوب ﮐﻮرب ،.ال ﺗﻲ دي.
اﻧﻬﻮي ﺟﻴﺎﻧﻐﻬﻮاي اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ
ﻏﺮوب ﮐﻮرب ،.ال ﺗﻲ دي.
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﺑﻼزا ﻓﻠﺴﻄﲔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

اﻻﺳﻢ اﻻﺻﻠﻰ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﻓﻴﻼ ﻓﺎر اﻳﺴﺖ ل ت د
ﻓﻴﻼ ﻧﻴﺪﻳﺮﻻﻧﺪ ﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق م.ع.م.
اﻧﻬﻮي ﺟﻴﺎﻧﻐﻮاي اوﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ
ﮐﻮ ،.ال ﺗﻲ دي.
اﻧﻬﻮي ﺟﻴﺎﻧﻐﻮاي اوﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ
ﮐﻮ ،.ال ﺗﻲ دي.
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ
27/07/2017
24/08/2017
24/08/2017

رﻗﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ
3835
4308
4309

01/10/2017

16087

01/10/2017

18123

01/10/2017

18124

27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017

19911
19915
23810
24483
24484
24485
24486
25246
25247

ﺷﺮﮐﺔ ﺑﺮاﻓﻮ ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق.

02/08/2017

26761

اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
2017/11/7وم
العرشونك ﺷﺎرب ود
العددﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﺑﻼزا ﻓﻠﺴﻄﲔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق م.خ.م
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻴﺮك ﺷﺎرب ودوم

ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ

27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017

24484
24485
24486
25246
25247

ﺷﺮﮐﺔ ﺑﺮاﻓﻮ ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق.

02/08/2017

26761

29/08/2017

26937

27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017

27983
27984
27985

اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﳌﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺴﻮق م.ع.م
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
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اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺠﺪده ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  27/7/2017وﻟﻐﺎﻳﻪ 5/10/2017
رﻗﻢ اﻟﻌﻼﻣﻪ

العالمة
اسمﻟﻌﻼﻣﻪ
ا

التجديد
تاريخﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ ا

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ
•1

1450

رﺑﻴ ﻊ

24/08/2017

•2

4401

اﮐﻨﻮود

27/07/2017

•3

4404

اﺗﺶ ﺑﻲ اخ

27/07/2017

•4

4405

اﺗﺶ ﺑﻲ او

27/07/2017

•5

4406

ﻫﻮم ﺑﻮﮐﺲ اوﻓﺲ

27/07/2017

•6

4408

ﺻﻮرة

07/08/2017

•7

4409

رﺳﻤﺔ

07/08/2017

•8

4411

روﻧﺴﻮن

10/08/2017

•9

4417

ﻓﺎرﻟﻴﻴﺰ

12/08/2017

•10

4419

اﳉﻨﻴﺪي

15/08/2017

•11

4420

اﳉﻨﻴﺪي

15/08/2017

•12

4421

اﳉﻨﻴﺪي

15/08/2017

•

4422

اﳉﻨﻴﺪي

15/08/2017

•

4423

ﻣﻴﻠﮑﻲ ﻻﻧﺪ

15/08/2017

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺤﺪودة
ﺟﺎي ﻓﻲ ﺳﻲ ﮐﻴﻨﻮود
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﻫﻮم ﺑﻮﮐﺲ
اوﻓﻴﺲ،اﻧﻚ
ﻫﻮم ﺑﻮﮐﺲ
اوﻓﻴﺲ،اﻧﻚ
ﻫﻮم ﺑﻮﮐﺲ
اوﻓﻴﺲ،اﻧﻚ
ﮐﻠﻴﻞ اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﺰ ال ﺗﻲ
دي
ﮐﻠﻴﻞ اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﺰ ال ﺗﻲ
دي
ﺷﺮﮐﺔ ﻳﻌﻴﺶ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ م.م
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي

•
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4420

اﳉﻨﻴﺪي

ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي 424
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳊﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن و
اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﻪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﻨﻴﺪي
ﳌﻨﺘﺠﺎت واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﻪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳌﺤﺪوده
رﻳﻔﻠﻮن ) ﺳﻴﻮﺳﻲ ( ,
اس  .اي،.
رﻳﻔﻠﻮن ) ﺳﻮﻳﺲ (
س.ا
رﻳﻔﻠﻮن ) ﺳﻴﻮﺳﻲ ( ,
اس  .اي
ﻧﺎﻳﻚ إﻧﻮﻓﺎﺗﻲ ﺳﻲ.ﻓﻲ.
ﻧﺎﻳﻚ إﻧﻮﻓﺎﺗﻲ ﺳﻲ.ﻓﻲ.

26/08/2017

ﻧﺎﻳﻚ إﻧﻮﻓﺎﺗﻲ ﺳﻲ.ﻓﻲ.

21/08/2017

ﻧﺎﻳﻚ إﻧﻮﻓﺎﺗﻲ ﺳﻲ.ﻓﻲ.
ﻧﺎﻳﻚ إﻧﻮﻓﺎﺗﻲ ﺳﻲ.ﻓﻲ.
ﻧﺎﻳﻚ إﻧﻮﻓﺎﺗﻲ ﺳﻲ.ﻓﻲ.
اﺳﺘﻴﻼ ﻓﺎرﻣﺎ اﻳﻨﻚ.
ﮐﺮاﻓﺖ ﻓﻮدز اﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻧﺘﻠﮑﺘﺸﻮال ﺑﺮوﺑﺮﺗﻲ
ﳌﻴﺘﺪ
دي ام ﺳﻲ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻄﺎﻋﻢ
اﻟﺒﺮدوﻧﻲ م.خ.م
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻄﺎﻋﻢ
اﻟﺒﺮدوﻧﻲ م.خ.م
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ

15/08/2017

4421

اﳉﻨﻴﺪي

15/08/2017

• 13

4422

اﳉﻨﻴﺪي

15/08/2017

• 14

4423

ﻣﻴﻠﮑﻲ ﻻﻧﺪ

15/08/2017

• 15

4424

ﻃﻤﺎﻃﻢ ﺑﺎﻟﻠﺒﻨﺔ

15/08/2017

• 16

4425

زﻋﺘﺮة ﻟﺒﻨﺔ

15/08/2017

• 17

4426

اﳉﻨﻴﺪي

15/08/2017

• 18

4427

روﻋﺔ ﻟﺒﻨﺔ اﳉﻨﻴﺪي

15/08/2017

• 19

4430

ﺷﺎرﻟﻲ

17/08/2017

• 20

4431

ﻓﻠﻴﮑﺲ

17/08/2017

• 21

4432

رﻓﻠﻮن

17/08/2017

• 22
• 23

4436
4437

• 24

4438

• 25

4439

• 26
• 27
• 28

4440
4441
4451

ﻧﺎﻳﻚ
ﻧﺎﻳﻚ
ﺷﻌﺎر ﻧﺎﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﮑﻞ
رﺳﻤﺔ اﺷﺎرة ﺻﺢ
ﺷﻌﺎر ﻧﺎﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﮑﻞ
رﺳﻤﺔ ﺻﺢ
ﻧﺎﻳﻚ
ﻧﺎﻳﻚ
رﺳﻤﺔ

21/08/2017
21/08/2017

21/08/2017
21/08/2017
22/08/2017

• 29

4453

ﺳﺒﻮرت ﮐﻮﻻ

29/08/2017

• 30

4464

دي ام ﺳﻲ

07/09/2017

• 31

4478

ﺻﻮرة و اﻟﺒﺮدوﻧﻲ

09/09/2017

•

4479

ﺻﻮرة و اﻟﺒﺮدوﻧﻲ

09/09/2017

•

4480

ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ

10/09/2017

4453

ﺳﺒﻮرت ﮐﻮﻻ

29/08/2017

•

4464

دي ام ﺳﻲ

07/09/2017

4478

ﺻﻮرة و اﻟﺒﺮدوﻧﻲ

09/09/2017

• 32

4479

ﺻﻮرة و اﻟﺒﺮدوﻧﻲ

09/09/2017

• 33

4480

ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ

10/09/2017

• 34

4481

ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ

10/09/2017

• 35

4482

ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ

10/09/2017

• 36

4483

ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ

10/09/2017

• 37

4484

ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ

10/09/2017

• 38

4485

ﺻﻮرة

10/09/2017

• 39

4486

ﺻﻮرة

10/09/2017

• 40

4487

ﺻﻮرة

10/09/2017

• 41

4488

ﺻﻮرة

10/09/2017

• 42

4491

ﮐﻴﺪز ﮐﻠﺐ

12/09/2017

• 43

4492

ﮐﻴﺪز ﮐﻠﺐ

12/09/2017

• 44

4493

ﮐﺎﻳﺪس ﮐﻠﺐ

12/09/2017

• 45

4494

ﺑﻮرﻏﺮﮐﻨﺞ

12/09/2017

• 46

4495

ﺑﻮرﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ

12/09/2017

• 47

4496

ﺑﻮرﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ

12/09/2017

• 48

4497

ﻫﻮﺑﺮ

12/09/2017

•

4498

ﻫﻮﺑﺮ

12/09/2017

•

4502

ﺑﻮرﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ

12/09/2017

•
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اﻧﺘﻠﮑﺘﺸﻮال ﺑﺮوﺑﺮﺗﻲ
ﳌﻴﺘﺪ
ﻲ
ﺳ
دي ام
425
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻄﺎﻋﻢ
اﻟﺒﺮدوﻧﻲ م.خ.م
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻄﺎﻋﻢ
اﻟﺒﺮدوﻧﻲ م.خ.م
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ
ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ
ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ
ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ
ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ
ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ
ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ
ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ
ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ
ﮐﻮﻣﺒﺎﺟﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﻲ
دﻳﺰ اﻳﺘﺎﺑﻠﻴﺴﻤﻨﺘﺲ
ﻣﻴﺸﻴﻠﲔ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻮرﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ

4495

ﺑﻮرﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ

12/09/2017

•

4496

ﺑﻮرﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ

12/09/2017

4497

ﻫﻮﺑﺮ

12/09/2017

• 49

4498

ﻫﻮﺑﺮ

12/09/2017

• 50

4502

ﺑﻮرﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ

12/09/2017

• 51

4505

اﻳﺴﻮزو

12/09/2017

• 52

4506

ﺑﻠﻮ ﮐﺮﻳﺴﻨﺖ

14/09/2017

• 53

4507

ﻓﻴﻮرﻳﻠﻼ

14/09/2017

• 54

4510

اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ

16/09/2017

• 55

4511

زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن

16/09/2017

• 56
• 57

4516
4519

ﺑﺮوك ﺑﻮﻧﺪ رﻳﺪ ﻟﻴﺒﻴﻞ
ﻟﻴﺒﺘﻮن ﻳﻠﻮ ﻟﻴﺒﻴﻞ

23/09/2017
23/09/2017

• 58

4521

ﺑﺎل ﻣﺎل

03/10/2017

• 59

5319

ﻧﻴﻮ ﻣﺎن

30/07/2017

• 60

5320

ﺷﻘﺤﺔ

30/07/2017

• 61

5321

ﺷﻘﺤﺔ

30/07/2017

• 62

5322

ﺷﻘﺤﺔ

30/07/2017

• 63

5323

ﺷﻘﺤﺔ

30/07/2017

• 64

5331

ﺷﻘﺤﺔ

07/09/2017

•

5332

ﺷﻘﺤﺔ

07/09/2017

•
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ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﻦ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸ 426
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﻮرﻏﺮ ﮐﻴﻨﺞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
اﻳﺴﻮزو ﺟﻴﺪوﺷﺎ
ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ ﮐﻴﺎﺷﺎ
اﻳﺴﻮزو ﻣﻮﺗﻮرز ﻟﻴﻤﻴﺘﺪ
ﺑﻠﻮ ﮐﺮوس اﻧﺪ ﺑﻠﻮ
ﺷﻴﻠﻚ اﺳﻮﺳﻴﻴﺸﻦ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻌﻘﺎد
وﺷﺮﮐﺎﻫﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﺑﻮ
ﺻﺎﳊﺔ
ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﺑﻮ
ﺻﺎﳊﺔ
ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﺮ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﺮ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ اﻣﻴﺮﻳﮑﺎن
ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ )ﺑﺮاﻧﺪز( اﻳﻨﻚ.
ﺳﻤﻴﺮ ﺻﺪﻗﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻣﮑﺎوي
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
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5331

ﺷﻘﺤﺔ

07/09/2017

•

• 65

5332

ﺷﻘﺤﺔ

07/09/2017

• 66

5333

ﺷﻘﺤﺔ

07/09/2017

• 67

5334

ارز ﻳﺎﺳﻤﲔ

07/09/2017

• 68

5335

ﻳﺎﺳﻤﲔ

07/09/2017

• 69

16575

رﺳﻤﺔ ﺗﺎج

01/10/2017

• 70

17948

ﮐﻴﺮي

27/07/2017

• 71

17951

ﺳﮑﺮ زﻳﻨﺔ

28/07/2017

• 72

17952

إﻧﺮﻳﺴﻴﻞ

28/07/2017

• 73

17953

إﻧﺮﻳﮑﺴﻞ

28/07/2017

• 74

17957

ﮐﺎﺳﻴﻼن

01/08/2017

• 57

17958

ﮐﺎﺳﻴﻼن

01/08/2017

• 76

17959

ﮐﺎﺳﻴﻼن

01/08/2017

• 77

17960

ﮐﺎﺳﻴﻼن

01/08/2017

• 78

17961

ﮐﻮﻣﺒﻼن

01/08/2017

• 79

17962

ﮐﻮﻣﺒﻼن

01/08/2017

• 80

17963

ﮐﻮﻣﺒﻼن

01/08/2017

• 81

17964

ﮐﻮﻣﺒﻼن

01/08/2017

•

17971

•

17972

ﺗﺮاﻳﺪﻧﺖ واﻳﺖ
ﺳﺒﻴﺮﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺻﻮرة
ﺗﺮاﻳﺪﻧﺖ واﻳﺖ

04/08/2017
04/08/2017

اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
427
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻘﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ
اﻟﻄﻮﺑﺎﺳﻲ
ﻓﺮوﻣﺎﺟﺮي ﺑﻴﻞ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺤﻼت أﺑﻮ زﻳﻨﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻧﺪ
ﺟﻮﻧﺴﻮن ،ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻦ
ﻧﻴﻮﺟﻴﺮﺳﻲ
ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻧﺪ
ﺟﻮﻧﺴﻮن ،ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻦ
ﻧﻴﻮﺟﻴﺮﺳﻲ
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﻧﺪس أل أل ﺳﻲ.
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ

17962

ﮐﻮﻣﺒﻼن

01/08/2017

•

17963

ﮐﻮﻣﺒﻼن

01/08/2017

•

17964

ﮐﻮﻣﺒﻼن

01/08/2017

• 82

17971

• 83

17972

• 84

17973

ﺗﺮاﻳﺪﻧﺖ واﻳﺖ
ﺳﺒﻴﺮﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺻﻮرة
ﺗﺮاﻳﺪﻧﺖ واﻳﺖ
ﺳﺘﺮوﺑﻴﺮي ﻣﻊ ﺻﻮرة
ﺗﺮاﻳﺪﻧﺖ واﻳﺖ
ﺑﻴﺒﺮﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺻﻮرة

04/08/2017

•
2017/11/7
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04/08/2017
04/08/2017

• 85

17974

ﺑﻮﻟﻴﺌﻮر

04/08/2017

• 86

17984

• 87

17985

• 88

17986

• 89

17987

ﺗﺮاﻳﺪﻧﺖ ﺑﻄﻴﺦ ﺗﻮﻳﺴﺖ
 ﺻﻮرةﺗﺮاﻳﺪﻧﺖ اﻟﻨﻌﻨﺎع
اﻻﺧﻀﺮ -ﺻﻮرة
ﺗﺮاﻳﺪﻧﺖ اﻟﻨﻌﻨﺎع -
ﺻﻮرة
ﺗﺮاﻳﺪﻧﺖ ﻓﺮاوﻟﺔ-
ﺻﻮرة

09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017

ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ428 .
ﻫﺎﻳﻨﺰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﻧﺪس أل أل ﺳﻲ.
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﻧﺪس أل أل ﺳﻲ.
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﻧﺪس أل أل ﺳﻲ.
ﻃﻤﺒﻮر ﳌﻴﺘﺪ ،ﺷﺮﮐﺔ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﻧﺪس أل أل ﺳﻲ.
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﻧﺪس أل أل ﺳﻲ.
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﻧﺪس أل أل ﺳﻲ.
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﻧﺪس أل أل ﺳﻲ.
ﺷﺮﮐﺔ ﺑﻲ اﻧﺪ ار
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮﮐﺔ ﺑﻲ اﻧﺪ ار
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

• 90

17989

ﻣﺰاﺟﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ

10/08/2017

• 91

17990

ﻣﺰاﺟﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ

10/08/2017

• 92

17991

• 93

17992

10/08/2017

ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻨﻬﺪي اﻟﻄﺒﻴﺔ

• 94

ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻨﻬﺪي اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺪي ﻣﻊ
رﺳﻤﺔ

10/08/2017

ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻨﻬﺪي اﻟﻄﺒﻴﺔ

17996

إﻧﺜﻮﺳﺎ

12/08/2017

• 95

17997

إﻓﻮﺷﻦ

12/08/2017

• 96

17998

ﮐﻮرﻳﻨﺎ

12/08/2017

• 97

17999

ﻧﺎﺑﺮﻣﻴﺲ

12/08/2017

• 89

18000

رﻳﻔﺎﻧﺘﺎ

12/08/2017

• 99

18001

روﺳﺒﻴﺮو

12/08/2017

•100

18009

اﮐﺴﺘﺮا ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

16/08/2017

•101

18010

ﻓﻮرس  24/7ﻣﻊ
رﺳﻤﺔ

16/08/2017

•102

18016

اﻟﮑﺎﺑ ﱳ

16/08/2017

•

18017

ﻟ ﻴ ﻮن

16/08/2017

•

18018

ﮐﻮﻳﻦ

16/08/2017

ﺟﺎﻧﺴﻦ ﺳﺎﻳﻨﺴﺰ
اﻳﺮﻟﻨﺪا ﻳﻮ ﺳﻲ
ﺟﺎﻧﺴﻦ ﺳﺎﻳﻨﺴﺰ
اﻳﺮﻟﻨﺪا ﻳﻮ ﺳﻲ
ﺟﺎﻧﺴﻦ ﺳﺎﻳﻨﺴﺰ
اﻳﺮﻟﻨﺪا ﻳﻮ ﺳﻲ
ﺟﺎﻧﺴﻦ ﺳﺎﻳﻨﺴﺰ
اﻳﺮﻟﻨﺪا ﻳﻮ ﺳﻲ
ﺟﺎﻧﺴﻦ ﺳﺎﻳﻨﺴﺰ
اﻳﺮﻟﻨﺪا ﻳﻮ ﺳﻲ
ﺟﺎﻧﺴﻦ ﺳﺎﻳﻨﺴﺰ
اﻳﺮﻟﻨﺪا ﻳﻮ ﺳﻲ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻼﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﺎت اﳌﺤﺪودة
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻼﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﺎت اﳌﺤﺪودة
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن

18009

اﮐﺴﺘﺮا ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

16/08/2017

•

18010

ﻓﻮرس  24/7ﻣﻊ
رﺳﻤﺔ

16/08/2017

•

18016

اﻟﮑﺎﺑ ﱳ

16/08/2017

•103

18017

ﻟﻴﻮن

16/08/2017

•104

18018

ﮐﻮﻳﻦ

16/08/2017

•105

18019

ﮐﻨ ﺞ

16/08/2017

•106

18021

ﺷﻤﺲ

06/08/2017

•107

18022

ﺳﻮﺑﺮ ﮐﻮﻳﻦ

16/08/2017

•108

18023

ﺳﻮﺑﺮ ﮐﻨﺞ

16/08/2017

•109

18024

ﺳﻮﺑﺮ ﻓﻴﺮ

16/08/2017

•110

18025

ﺟﺎك

16/08/2017

• 111

18026

ﺳﻢ ﺳﻮﱋ

16/08/2017

•112

18028

ﺟﻮاﻫﺮ

16/08/2017

•113

18029

ﺟﻨﺮال ﮐﻮﻳﻦ

16/08/2017

•114

18030

ﺗﻮ ﻟﻴﻮن

16/08/2017

•115

18032

ﺟﻨﺮال ﻟﻮﮐﺲ

16/08/2017

•116

18033

ﺑﺮﻧﺲ

16/08/2017

•117
•118
•119

18036
18037
18038

ﻓﻲ
ﻓﻮﻧﺎج
ﻓﻮﻧﺎج

17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017

•120

18039

إﻳﺮ وﻳﻚ

17/08/2017

•121

18040

إﻳﺮ وﻳﻚ

17/08/2017

•122

18041

ﻣﺒﺎدﻟﺔ

17/08/2017

•123

18042

ﻣﺒﺎدﻟﺔ

17/08/2017

•

18043

ﻣﺒﺎدﻟﺔ

17/08/2017

•

18044

ﻣﺒﺎدﻟﺔ

17/08/2017

•
2017/11/7
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اﻟﺸﺮﮐﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻼﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﺎت اﳌﺤﺪودة
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻼﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﺎت اﳌﺤﺪودة
429
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻓﻮﻧﺎج اﻣﻴﺮﮐﺎ اﻧﻚ.
ﻓﻮﻧﺎج اﻣﻴﺮﮐﺎ اﻧﻚ.
ﻓﻮﻧﺎج اﻣﻴﺮﮐﺎ اﻧﻚ.
رﻳﮑﻴﺖ أﻧﺪ ﮐﻮﳌﺎن
)أوﻓﻴﺮ ﺳﻴﺰ( ﻟﻴﻤﺘﻴﺪ
رﻳﮑﻴﺖ أﻧﺪ ﮐﻮﳌﺎن
)أوﻓﻴﺮ ﺳﻴﺰ( ﻟﻴﻤﺘﻴﺪ
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  -ذ م م
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  -ذ م م
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  -ذ م م
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

•

العدد العرشون 2017/11/7
•

18041

ﻣﺒﺎدﻟﺔ

17/08/2017

18042

ﻣﺒﺎدﻟﺔ

17/08/2017

•124

18043

ﻣﺒﺎدﻟﺔ

17/08/2017

•125

18044

ﻣﺒﺎدﻟﺔ

17/08/2017

•126

18045

ﻣﺒﺎدﻟﺔ

17/08/2017

•127

18060

ﻣﻴﻤﻮ

22/08/2017

•128

18061

رادﻳﻮ ﺳﻮا

22/08/2017

•129

18062

رادﻳﻮ ﺳﻮا

22/08/2017

•130
•131

18064
18068

رﺳﻤﺔ ﻧﺴﺮ
ﺳﻨﺎﻳﺒﺮ

23/08/2017
23/08/2017

•132

18071

ﺗﻮم

23/08/2017

•133

18076

ﻓﻮغ

25/08/2017

•134

18077

اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

25/08/2017

•135

18078

اﻟﺜﺮﻳﺎ

25/08/2017

•136

18079

اﻟﺜﺮﻳﺎ

25/08/2017

•137

18080

اﻟﺜﺮﻳﺎ

25/08/2017

•138

18081

اﻟﺜﺮﻳﺎ

25/08/2017

•139

18082

اﻟﺜﺮﻳﺎ

25/08/2017

•140

18086

ﻓﻮر ﻣﻲ

30/08/2017

•141

18093

ﺟﻮال

25/08/2017

•

18097

ارﺑﻴﻼ

30/08/2017

ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  -ذ م م
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ 430
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  -ذ م م
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  -ذ م م
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  -ذ م م
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  -ذ م م
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻴﺪل اﻳﺴﺖ
ﺑﺮودﮐﺎﺳﺘﻴﻨﻎ ﻧﻴﺘﻮرك,
اﻧﻚ.
ﻣﻴﺪل اﻳﺴﺖ
ﺑﺮودﮐﺎﺳﺘﻴﻨﻎ ﻧﻴﺘﻮرك,
اﻧﻚ.
ﺟﺎﺑﺎن ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ اﻧﻚ.
ﻣﺼﻨﻊ زﻻل ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
أﻣﻴﺮﻳﮑﺎن-ﺳﻴﻐﺎرت
ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ )أوﻓﺮﺳﻴﺰ(
ﳌﻴﺘﺪ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺜﺮﻳﺎ
ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺜﺮﻳﺎ
ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺜﺮﻳﺎ
ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺜﺮﻳﺎ
ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺜﺮﻳﺎ
ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺜﺮﻳﺎ
ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻒ ﺑﻠﺺ
ﻟﺘﺠﺎرة واﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻮاد
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﮑﻮزﻣﺘﮑﺲ
ﺷﺮﮐﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﳋﻠﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ارﺑﻴﻞ ﺑﺎﮐﻠﻴﺎت
ﻫﻮﺑﻮﺑﺎت ﺳﻨﺎﻳﻲ ﻓﻲ
ﺗﻴﮑﺎرﻳﺖ اﻳﻪ .اس

18086

ﻓﻮر ﻣﻲ

30/08/2017

•

18093

ﺟﻮال

25/08/2017

•142

18097

ارﺑﻴﻼ

30/08/2017

•143

18098

ارﺑﻴﻼ

30/08/2017

•144

18099

ﻓﻨﺠﻮﻳﺎ

30/08/2017

•145

18102

اﺳﮑﺎي

31/08/2017

•146

18103

اﺳﮑﺎي

31/08/2017

•147

18104

اﺳﮑﺎي

31/08/2017

•148

18107

ﮐﺘﺎﮐﻴﺖ

30/08/2017

•149

18108

ﺑ ﻨ ﺘﺶ

30/08/2017

•150

18109

رﺑﻲ

30/08/2017

•151

18110

ﻻﻓﻴﺘﺎ

30/08/2017

•152

18111

روﻣﺒﺎ

30/08/2017

•153

18112

دﻧﺺ داﻧﺲ

30/08/2017

•154

18113

ﺳﮑﻮﻳﺰ

30/08/2017

•155

18114

ﺳ ﻨﻮ

29/08/2017

•156

18115

اﮐﻴﻮﺷﺎوا

20/09/2017

•

18123

ﺟﺎك

07/09/2017
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•

ﻟﺘﺠﺎرة واﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻮاد
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﮑﻮزﻣﺘﮑﺲ
ﺷﺮﮐﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
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اﳋﻠﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ارﺑﻴﻞ ﺑﺎﮐﻠﻴﺎت
ﻫﻮﺑﻮﺑﺎت ﺳﻨﺎﻳﻲ ﻓﻲ
ﺗﻴﮑﺎرﻳﺖ اﻳﻪ .اس
ارﺑﻴﻞ ﺑﺎﮐﻠﻴﺎت
ﻫﻮﺑﻮﺑﺎت ﺳﻨﺎﻳﻲ ﻓﻲ
ﺗﻴﮑﺎرﻳﺖ اﻳﻪ .اس
ﺟﺎﻧﺴﻦ ﺳﺎﻳﻨﺴﺰ
اﻳﺮﻟﻨﺪا ﻳﻮ ﺳﻲ
اﺳﮑﺎي اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
اﻳﻪ ﺟﻲ
اﺳﮑﺎي اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
اﻳﻪ ﺟﻲ
اﺳﮑﺎي اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
اﻳﻪ ﺟﻲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -
ﮐﺘﺎﮐﻴﺖ
ﺷﺮﮐﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -
ﮐﺘﺎﮐﻴﺖ
ﺷﺮﮐﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -
ﮐﺘﺎﮐﻴﺖ
ﺷﺮﮐﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -
ﮐﺘﺎﮐﻴﺖ
ﺷﺮﮐﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -
ﮐﺘﺎﮐﻴﺖ
ﺷﺮﮐﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -
ﮐﺘﺎﮐﻴﺖ
ﺷﺮﮐﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -
ﮐﺘﺎﮐﻴﺖ
ﺷﺎﻳﻨﺎ رﻳﺴﻮرﺳﻴﺰ
ﺳﻨﻮ ﺑﺮﻳﻮري
)ﻟﻴﺎوﻧﻴﻨﺞ( ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻴﻤﻴﺘﺪ
ﺷﺎﻳﻨﺎ رﻳﺴﻮرﺳﻴﺰ
ﺳﻨﻮ ﺑﺮﻳﻮري
)ﻟﻴﺎوﻧﻴﻨﺞ( ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻴﻤﻴﺘﺪ
اﻧﻬﻮي ﺟﻴﺎﻧﻐﻬﻮاي
اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﻏﺮوب
ﮐﻮرب ،.ال ﺗﻲ دي.
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18115

اﮐﻴﻮﺷﺎوا

20/09/2017

•

• 157

18123

ﺟﺎك

07/09/2017

• 158

18124

رﺳﻤﺔ داﺋﺮة داﺧﻠﻬﺎ
ﳓﻤﺔ

07/09/2017

• 159

18130

ﻫﻮﻟﺰ ﻓﺎﻳﺘﺎ ﺳﻲ

14/09/2017

• 160
• 161

18133
18146

وﻳﻨﺴﺘﻮن ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
ﻓﻴ ﺴ ﺒﻮك

16/09/2017
20/09/2017

• 162

18157

ﺗﻴﺪا

21/09/2017

• 163

18158

ان ﺑﻲ 300

21/09/2017

• 164
• 165

18159
18160

ﺳﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮل ﺷﻮب
ﺳﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮل ﺷﻮب

21/09/2017
21/09/2017

• 166

18161

ﺑﻲ ام دﺑﻠﻴﻮ

21/09/2017

• 167

18162

ﺑﻲ ام دﺑﻠﻴﻮ ﻣﻊ ﺻﻮرة

21/09/2017

• 168

18163

ﻣﻴﻨﻲ

21/09/2017

• 169

18165

ﺳﻮﻟﲔ اﻣﺎدا

04/10/2017

• 170

18174

 2ام ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻊ
ﺷﻌﺎر

28/09/2017

• 171

18175

 2ام ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻊ
ﺷﻌﺎر

28/09/2017

• 172

18176

ام ﺑﻲ ﺳﻲ  2ﻣﻊ
ﺷﻌﺎر

28/09/2017

• 173

18177

ام ﺑﻲ ﺳﻲ  2ﻣﻊ
ﺷﻌﺎر

28/09/2017

•

18179

ﺑﺮوﻓﻲ ﮐﺎر ﻣﻊ ﺷﻌﺎر

28/09/2017

•

18397

ﺗﻴﺮﺑﻮ

16/08/2017

)ﻟﻴﺎوﻧﻴﻨﺞ( ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻴﻤﻴﺘﺪ
ﺷﺎﻳﻨﺎ رﻳﺴﻮرﺳﻴﺰ
ﺳﻨﻮ ﺑﺮﻳﻮري 432
)ﻟﻴﺎوﻧﻴﻨﺞ( ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻴﻤﻴﺘﺪ
اﻧﻬﻮي ﺟﻴﺎﻧﻐﻬﻮاي
اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﻏﺮوب
ﮐﻮرب ،.ال ﺗﻲ دي.
اﻧﻬﻮي ﺟﻴﺎﻧﻐﻬﻮاي
اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﻏﺮوب
ﮐﻮرب ،.ال ﺗﻲ دي.
إﻧﺘﺮﮐﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﻧﺪس أل أل ﺳﻲ.
ﺟﺎﺑﺎن ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ اﻧﻚ.
ﻓﻴﺴﺒﻮك ،اﻧﻚ.
ﻧﻴﺴﺎن ﺟﻴﺪوﺷﺎ
ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ ﮐﺎﻳﺸﺎ
)وﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ
ﻧﻴﺴﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻮ،.
ﻟﻴﻤﺘﺪ(
ﻧﻴﺴﺎن ﺟﻴﺪوﺷﺎ
ﮐﺎﺑﻮﺷﻴﮑﻲ ﮐﺎﻳﺸﺎ
)وﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ
ﻧﻴﺴﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻮ،.
ﻟﻴﻤﺘﺪ(
ﺑﻴﻴﺮ ﻏﺎﻟﻴﻮ ﳌﻴﺘﺪ.
ﺑﻴﻴﺮ ﻏﺎﻟﻴﻮ ﳌﻴﺘﺪ.
ﺑﺎﻳﺮﻳﺴﻚ ﻣﻮﺗﻮرن
ﻓﻴﺮك اﮐﺘﻴﻨﺠﺴﻠﺸﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻳﺮﻳﺴﻚ ﻣﻮﺗﻮرن
ﻓﻴﺮك اﮐﺘﻴﻨﺠﺴﻠﺸﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻳﺮﻳﺴﻚ ﻣﻮﺗﻮرن
ﻓﻴﺮك اﮐﺘﻴﻨﺠﺴﻠﺸﺎﻓﺖ
ﺳﻮﻟﲔ ﺗﺸﻴﮑﻮﻻﺗﺎ ﻏﻴﺪا
ﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﻓﻲ ﺗﻴﮑﺎرﻳﺖ
أﻧﻮﻧﻴﻢ ﺳﻴﺮﮐﻴﺘﻲ
ﺷﺮﮐﺔ ام ﺑﻲ ﺳﻲ أي
ﺑﻲ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة
ذ.م.م(.
ﺷﺮﮐﺔ ام ﺑﻲ ﺳﻲ أي
ﺑﻲ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة
ذ.م.م(.
ﺷﺮﮐﺔ ام ﺑﻲ ﺳﻲ أي
ﺑﻲ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة
ذ.م.م(.
ﺷﺮﮐﺔ ام ﺑﻲ ﺳﻲ أي
ﺑﻲ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة
ذ.م.م(.
ﺑﺮوﻓﻲ  -ﺗﻚ ﺟﻲ ام ﺑﻲ
اﺗ ﺶ
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ

18176

ام ﺑﻲ ﺳﻲ  2ﻣﻊ
ﺷﻌﺎر

28/09/2017

•

18177

ام ﺑﻲ ﺳﻲ  2ﻣﻊ
ﺷﻌﺎر

28/09/2017

• 174

18179

ﺑﺮوﻓﻲ ﮐﺎر ﻣﻊ ﺷﻌﺎر

28/09/2017

• 175

18397

ﺗﻴﺮﺑﻮ

16/08/2017

• 176

18399

ﺗﮑﻨﻮ ﻟ ﻮ ﮐ ﺲ

16/08/2017

• 177

19109

ﺑﺮوﻧﺘﻮ

30/07/2017

•
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ذ.م.م(.
ﺷﺮﮐﺔ ام ﺑﻲ ﺳﻲ أي
ﺑﻲ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة
ذ.م.م433 (.
ﺷﺮﮐﺔ ام ﺑﻲ ﺳﻲ أي
ﺑﻲ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة
ذ.م.م(.
ﺑﺮوﻓﻲ  -ﺗﻚ ﺟﻲ ام ﺑﻲ
اﺗ ﺶ
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺿﺒﺎن
راﺋﺪ زﻫﻴﺮ" ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ " اﳌﺪﺑﻮح

434
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العالمات التي مل يتم تجديدها
اﺳﻢ اﳌﺎﻟﻚ

اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ
ﺑﻲ ال ﺳﻲ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌ ﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺼﻨﻮﻋ ﺎت
اﻟﻮرﻗﻴﺔ م  .خ  .م
أﻧﺘﻴﻞ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
أﻧﺘﻴﻞ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
أﻧﺘﻴﻞ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺟﻬ ﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﻠﻲ
ﺑﺮﻳﻚ
ﺟﻬ ﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﻠﻲ
ﺑﺮﻳﻚ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻟﺼﻨ ﺎﻋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻬﻨ ﺎء ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻐﺪ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد
واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌ ﺎدﻳﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﺗﺼ ﺎﻻت ﻗﻄﺮ
)ﮐﻴﻮﺗﻞ( ش م ق
ﻫﻮﺷﻮاﻟﺪ ﻧﺎﻫﺮوﻧﻐﺴﻤﻴﺘﻴﻞ
ـ وﻳﺮك ﺟﻲ أم ﺑﻲ أﺗﺶ
ﺷﺮﮐﺔ اﺗﺼ ﺎﻻت ﻗﻄﺮ
)ﮐﻴﻮﺗﻞ( ش م ق
ﻫﻮﺷﻮاﻟﺪ ﻧﺎﻫﺮوﻧﻐﺴﻤﻴﺘﻴﻞ
ـ وﻳﺮك ﺟﻲ أم ﺑﻲ أﺗﺶ
ﺷﺮﮐﺔ اﺗﺼ ﺎﻻت ﻗﻄﺮ
)ﮐﻴﻮﺗﻞ( ش م ق
ﺷﺮﮐﺔ اﺗﺼ ﺎﻻت ﻗﻄﺮ
)ﮐﻴﻮﺗﻞ( ش م ق
ﺷﺮﮐﺔ اﺗﺼ ﺎﻻت ﻗﻄﺮ
)ﮐﻴﻮﺗﻞ( ش م ق
ﺷﺮﮐﺔ اﺗﺼ ﺎﻻت ﻗﻄﺮ
)ﮐﻴﻮﺗﻞ( ش م ق
ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ

اﳌﺴﻠﺴﻞ

اﻟﻌﻼﻣﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3943

ﺗﻮﻓﻲ ﺟﻮو

06/10/2011

17032

ﺑﻴﺒﺮ اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﮐﻮ

19/10/2010

17033

•

• 1
• 2
• 3

آﺑﻮب
آﺑﻮب
آﺑﻮب

06/02/2011
17/10/2010
18/10/2010

17039
17040
17041

•
•
•

ﺑ ﻠ ﻮ ﻓ ﻮر ﻳ ﺴ ﺖ

19/04/2011

17050

•

4
5
6
7
8

ﻓﻴﺮﻳﺮي

12/04/2011

17051

•

9

زﻳﺘﻮن

18/04/2011

17053

• 10

ﺟﻮﻟﺪن ﻓﻮود ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
دﻳﻚ

26/03/2013

17061

ﺳﻴﻠﻚ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ وردة

03/07/2011

17084

• 11
• 12
• 13

ﺳﻤ ﺎرت روﻣﺮ

19/04/2011

17085

• 14

ﻫ ﺎﺑﻲ داي

10/04/2011

17086

• 15

ﺳﻤ ﺎرت روﻣﺮ

28/07/2011

17087

• 16

ﺑﻮﻧﻲ

07/04/2011

17088

• 17

ﺳﻤ ﺎرت ﮐﻮﻟﺮ

28/07/2011

17089

• 18

ﺳﻤ ﺎرت ﮐﻮﻟﺮ

28/07/2011

17090

• 19

ﺳﻤ ﺎرت ﻣ ﺎﺳﻨﺠﺮ

28/07/2011

17091

• 20

ﺳﻤ ﺎرت ﻣ ﺎﺳﻨﺠﺮ

28/07/2011

17092

• 21

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17111

• 22

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17112

• 23

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17113

•

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17114

•

ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ
العرشونﺗﺶ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ ا
2017/11/7
العدد
ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺎﺮﻳﻨﻴﺞ،
ﮐﻮاﻟﺘﻲ اوﺳﺘﺮﻳ  -ﺗ
ﺗﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻴﺮوﳓﺰ
أوﻧﺪ ﺑﻴﺠﻮت أﺧﺘﻮﳓﺰ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﻳﻠﺪﻳﺰ ﻫﻮﻟﻨﺪغ اﻳﻪ.اس.
ﻳﻠﺪﻳﺰ ﻫﻮﻟﻨﺪغ اﻳﻪ.اس.
اﻣﻴﺮا ﻓﻮدز )اﻧﺪﻳﺎ( ﻟﻴﻤﺘﺪ.
اﻣﻴﺮا ﻓﻮدز )اﻧﺪﻳﺎ( ﻟﻴﻤﺘﺪ.
ﺷﺮﮐﺔ اراﺑﺘﻴﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﺷﺮﮐﺔ اراﺑﺘﻴﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﺷﺮﮐﺔ اراﺑﺘﻴﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﺷﺮﮐﺔ اراﺑﺘﻴﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﺷﺮﮐﺔ اراﺑﺘﻴﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﺷﺮﮐﺔ اراﺑﺘﻴﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﻓﻴﺮدا اي ﺑﻲ ﺑﻲ.ﻓﻲ.
اﻓﻴﺮدا اي ﺑﻲ ﺑﻲ.ﻓﻲ.
اﻓﻴﺮدا اي ﺑﻲ ﺑﻲ.ﻓﻲ.
اﻓﻴﺮدا اي ﺑﻲ ﺑﻲ.ﻓﻲ.
اﻓﻴﺮدا اي ﺑﻲ ﺑﻲ.ﻓﻲ.
اﻓﻴﺮدا اي ﺑﻲ ﺑﻲ.ﻓﻲ.
اﻓﻴﺮدا اي ﺑﻲ ﺑﻲ.ﻓﻲ.
ﺳﻴﻐﻤﺎ-ﺗﺎو اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﻪ
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻴﻮﺗﻴﺸﻲ رﻳﻮﻧﻴﺖ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﺳﻴﻐﻤﺎ-ﺗﺎو اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﻪ
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻴﻮﺗﻴﺸﻲ رﻳﻮﻧﻴﺖ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﺷﺮﮐﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ش.م.ب  .ﻣﻘﻔﻠﺔ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17111

•

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17112

•

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17113

• 24

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17114

• 25

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17115

• 26

Qualityaustria
LEVANT&logo

07/06/2011

17116

• 27

اوﻟﮑﺮ ﺑﻴﮑﻲ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
ﺑﻠﻴﺰ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
ﺳﺎﺗﻴﻔﺎ
ﺳﺎﺗﻴﻔﺎ

07/07/2011
07/07/2011
07/07/2011
07/07/2011

17150
17151
17154
17155

• 28
• 29
• 30
• 31
• 32

اراﺑﺘﻴﻚ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

19/05/2011

17158

• 33

اراﺑﺘﻴﻚ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

19/05/2011

17159

• 34

اراﺑﺘﻴﻚ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

19/05/2011

17160

• 35

اراﺑﺘﻴﻚ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

19/05/2011

17161

• 36

اراﺑﺘﻴﻚ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

19/05/2011

17162

• 37

اراﺑﺘﻴﻚ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

19/05/2011

17163

اﻓﻴﺮدا
اﻓﻴﺮدا
اﻓﻴﺮدا
اﻓﻴﺮدا
اﻓﻴﺮدا
اﻓﻴﺮدا
اﻓﻴﺮدا

19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
11/08/2011
19/05/2011

17167
17168
17169
17170
17171
17172
17173

• 38
• 39
• 40
• 41
• 42
• 43
• 44
• 45

ﮐﺎرﻧﻴﺘﲔ

20/07/2011

17269

• 46

ﮐﺎرﻧﻴﺘﻮر

20/07/2011

17270

• 47

اﳋﺒﻴﺮ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

20/07/2011

17302

•

رﻳﺪ ﺑﻮل
رﻳﺪ ﺑﻮل
رﻳﺪ ﺑﻮل
رﻳﺪ ﺑﻮل

19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011

17314
17315
17316
17317

•
•
•
•
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اﻓﻴﺮدا اي ﺑﻲ ﺑﻲ.ﻓﻲ.
اﻓﻴﺮدا اي ﺑﻲ ﺑﻲ.ﻓﻲ.
ﺳﻴﻐﻤﺎ-ﺗﺎو اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﻪ
العرشون رﻳﻮﻧﻴﺖ
العددﻣﺎﮐﻴﻮﺗﻴﺸﻲ
ﻓﺎر
2017/11/7
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﺳﻴﻐﻤﺎ-ﺗﺎو اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﻪ
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻴﻮﺗﻴﺸﻲ رﻳﻮﻧﻴﺖ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﺷﺮﮐﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ش.م.ب  .ﻣﻘﻔﻠﺔ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﻻﻟﲔ ﮐﺎﻧﺪﻟﺰ اﻧﺪ ﺳﻮﺑﺲ
ﻟﻴﻤﺘﺪ.
ﻻﻟﲔ ﮐﺎﻧﺪﻟﺰ اﻧﺪ ﺳﻮﺑﺲ
ﻟﻴﻤﺘﺪ.
ﻻﻟﲔ ﮐﺎﻧﺪﻟﺰ اﻧﺪ ﺳﻮﺑﺲ
ﻟﻴﻤﺘﺪ.
ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻨﺰﻫﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت
ﺷﺮﮐﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺷﺮﮐﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ(
ﺑﻴﺮﺳﺪورف أي ﺟﻲ
ﺑﻴﺮﺳﺪورف أي ﺟﻲ
ﺑﻴﺮﺳﺪورف أي ﺟﻲ
ﺑﺮﻳﺘﺶ اﻣﺮﻳﮑﺎن ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ
) ﺑﺮاوﻧﺪ س( ﻟﻴﻤﺘﺪ
اﻓﻨﺘﻴﺲ ﻓﺎرﻣﺎ اس .اﻳﻪ.
اﻓﻨﺘﻴﺲ ﻓﺎرﻣﺎ اس .اﻳﻪ.
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﺎرﺳﻴﻞ ﺳﻴﺮﻓﻴﺴﺰ
اوف اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻧﻚ
ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻘﻞ اﺧﻮان م.م
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (

اﻓﻴﺮدا
اﻓﻴﺮدا

11/08/2011
19/05/2011

17172
17173

•
•

ﮐﺎرﻧﻴﺘﲔ

20/07/2011

17269

•

ﮐﺎرﻧﻴﺘﻮر

20/07/2011

17270

•

اﳋﺒﻴﺮ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

20/07/2011

17302

• 48

رﻳﺪ ﺑﻮل
رﻳﺪ ﺑﻮل
رﻳﺪ ﺑﻮل
رﻳﺪ ﺑﻮل
رﻳﺪ ﺑﻮل
رﻳﺪ ﺑﻮل
رﺳﻤﺔ
رﺳﻤﺔ
رﺳﻤﺔ
رﺳﻤﺔ
رﺳﻤﺔ
رﺳﻤﺔ

19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011
19/05/2011

17314
17315
17316
17317
17318
17319
17320
17321
17322
17323
17324
17325

• 49
• 50
• 51
• 52
• 53
• 54
• 55
• 56
• 57
• 58
• 59
• 60

ﻻﻟﲔ

05/02/2012

17332

• 61

ﻻﻟﲔ

05/02/2012

17333

• 62

ﻻﻟﲔ

05/02/2012

17334

• 63

اﻟﻨﺰﻫﻪ

14/03/2011

17349

• 64

اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

20/07/2011

17350

• 65

واﻳﻠﺪ ﻓﻼور
ﻳﻮرﺑﺎن ﺳﺒﻴﺮﻳﺖ
ﻟﻴﻤﻮن رش

07/04/2011
07/04/2011
07/04/2011

17394
17395
17396

• 66
• 67
• 68
• 69

ﺳﻴﻠﻚ ﮐﺖ

04/01/2003

4698

• 70

ﺳﻴﺮﺟﺎم
راﻳﺜﻮﻣﻴﺪن

13/02/2003
13/02/2003

4817
4818

• 71
• 72
• 73

ﻳﻮﻧﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎرﺳﻴﻞ ﺳﻴﺮﻓﻴﺴﺰ

18/12/2003

4886

• 74

رﮐﺲ

15/02/2004

5361

• 75

اﻟﻨﺨﻠﻪ ﻣﻊ ﺻﻮرة ﻧﺨﻠﻪ

28/02/2003

5795

• 76

ﺻﺤﺘﲔ

28/02/2003

5799

• 77

ﻣﺎرﮐﺔ اﻟﺸﻌﻠﺔ

28/02/2003

5805

• 78
•
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15/02/2004

5361

•

ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻘﻞ اﺧﻮان م.م
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
اﻟﻨﺨﻠﻪ ﻣﻊ ﺻﻮرة ﻧﺨﻠﻪ
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
العرشون 2017/11/7
العدد
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
ﺻﺤﺘﲔ
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (

28/02/2003

5795

•

28/02/2003

5799

•

ﻣﺎرﮐﺔ اﻟﺸﻌﻠﺔ

28/02/2003

5805

اﻟﻌﻼﻣﺔ

اﺷﻌﺎرات
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

رﻗﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ

ﺟﻮﻳﺠﻮز

17/10/2002

1317

•1

ﻏﻴﻮﻏﻮز

17/10/2002

1318

•2

ﻏﻴﻮﻏﻮز

17/10/2002

1319

•3

ﺻﻮره

21/09/2002

3763

•4

ﺳﻴﻨﺰاﻧﻮ

21/09/2002

3766

•5

ﺳﻴﻨﺰوﻧﻦ

21/09/2002

3767

•6

ﺳﻴﻨﺰاﻧﻮ

21/09/2002

3768

•7

ﺗﻴﻨﺴﻴﺖ
ﺳﺘﻴﻮﻧﺎرون
ﻫﻴﺴﻤﺎﻧﺎل

03/10/2002
03/10/2002
03/10/2002

3775
3777
3782

ﺑﺮﺑﻴﻮﻟﺴﺎﻳﺪ
ﺗﺮاي ﺳﻴﻠﻴﺴﺖ
اﻳﺮﻏﺎﻣﻴﺴﻮل
ﻓﻠﻮﻓﻴﺮﻣﺎل
اوﺛﻮ  -ﺳﻴﺴﻠﲔ
ﺑﻴﻔﻴﺴﻮﻧﻲ

03/10/2002
03/10/2002
03/10/2002
03/10/2002
03/10/2002
03/10/2002

3787
3790
3794
3797
3799
3801

•8
•9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17

ﺑﺮوﮐﺮﻳﺖ

03/10/2002

3803

• 18

ﺑﻴﻔﻴﺮﻳﺎل

03/10/2002

3804

• 19

ﺳﻴﺴﺘﻴﻢ
ﺟﻴﻨﻮ ﺑﻴﻔﺎرﻳﻞ

03/10/2002
03/10/2002

3807
3809

• 20
• 21

ﻣﺤﻼت ﮐﻞ ﺷﻲء ﺷﻬﻲ 03/10/2002

3811

•

اوﮐﺴﺎن

07/10/2002

3815

•

ﻫﺎرب

08/10/2002

3818

•

رﮐﺲ

ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (

اﺳﻢ اﳌﺎﻟﻚ
ﻏﻴﻮﻏﻮز اس اي
ﺳﻮﻳﺲ
اﮐﺘﻨﺠﺴﻠﻠﺸﺎﻓﺖ
ﺳﻮﺳﻴﺖ دس
ﺑﺮوداﮐﺘﺲ ﻧﺴﺘﻞ اس
اي
ﺳﻮﺳﻴﺖ دس
ﺑﺮوداﮐﺘﺲ ﻧﺴﺘﻞ اس
اي
ﺑﮑﺎردي اﻧﺪ ﮐﻮﻣﺒﻨﻲ
ﳌﺘﺪ
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﺳﻴﺘﺮاﻧﻮ
ﺳﻲ اﻳﻪ اس ﺑﻲ اﻳﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﺳﻴﺘﺮاﻧﻮ
ﺳﻲ اﻳﻪ اس ﺑﻲ اﻳﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﺳﻴﺘﺮاﻧﻮ
ﺳﻲ اﻳﻪ اس ﺑﻲ اﻳﻪ
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻫﻨﺴﻮن اﻧﺪ
ﺟﻮﻫﻨﺴﻮن ) ﻧﻴﻮ
ﺟﻴﺮﺳﻲ ﮐﻮرﺑﺮﻳﺸﻦ (
ﺟﻮﻫﻨﺴﻮن اﻧﺪ
ﺟﻮﻫﻨﺴﻮن ) ﻧﻴﻮ
ﺟﻴﺮﺳﻲ ﮐﻮرﺑﺮﻳﺸﻦ (
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻮن & ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎور
واوﻻده
اﻳﻪ اس ﺗﻲ اﻳﻪ ﻣﻴﺪﻳﮑﺎ
اﮐﺘﻴﻨﻴﺠﻴﺴﻴﻠﻴﺸﺎﻓﺖ
دﻳﺎﺟﻮ آﻳﺮﻟﻨﺪ

437

•
•

79

اﳌﺴﻠﺴﻞ

ﺟﻮﻫﻨﺴﻮن ) ﻧﻴﻮ
ﺟﻴﺮﺳﻲ ﮐﻮرﺑﺮﻳﺸﻦ (
ﺟﻮﻫﻨﺴﻮن اﻧﺪ
2017/11/7
العدد
العرشون ) ﻧﻴﻮ
ﺟﻮﻫﻨﺴﻮن
ﺟﻴﺮﺳﻲ ﮐﻮرﺑﺮﻳﺸﻦ (
ﺟﻮﻧﺴﻦ أﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺟﻮﻧﺴﻮن & ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎور
واوﻻده
اﻳﻪ اس ﺗﻲ اﻳﻪ ﻣﻴﺪﻳﮑﺎ
اﮐﺘﻴﻨﻴﺠﻴﺴﻴﻠﻴﺸﺎﻓﺖ
دﻳﺎﺟﻮ آﻳﺮﻟﻨﺪ
دﻳﺎﺟﻮ آﻳﺮﻟﻨﺪ
دﻳﺎﺟﻴﻮ آﻳﺮﻟﻨﺪ
دﻳﻴﻐﻮ اﻳﺮﻟﻨﺪ
دﻳﺎﻏﻮ ﺑﺮاﻧﺪز ﺑﻲ ﻓﻲ
دﻳﺎﻏﻮ ﺑﺮاﻧﺪز ﺑﻲ ﻓﻲ
دﻳﺎﻏﻮ ﺑﺮاﻧﺪز ﺑﻲ ﻓﻲ
دﻳﺎﻏﻮ ﺑﺮاﻧﺪز ﺑﻲ ﻓﻲ
دﻳﺎﻏﻮ ﺑﺮاﻧﺪز ﺑﻲ ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻠﻔﺮ ﺑﻲ أل ﺳﻲ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻎ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
اﺳﺎ اﺑﻠﻮي اﻳﻪ ﺑﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺳﺎرار ﺟّﻴﻢ ﺗﮑﺴﺘﻴﻞ
ﺳﺎﻧﺎي ﻓﻲ ﺗﻴﮑﺎرت
أﻧﻮﻧﻴﻢ ﺷﻴﺮﮐﺘﻲ
ﺳﺎرار ﺟّﻴﻢ ﺗﮑﺴﺘﻴﻞ
ﺳﺎﻧﺎي ﻓﻲ ﺗﻴﮑﺎرت
أﻧﻮﻧﻴﻢ ﺷﻴﺮﮐﺘﻲ
ﻣﺤﻤﺪ زﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ
اﳉﺎﺑﻲ
ﺷﺮﮐﺔ اس .او .ﺳﻲ.
ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ
ﻃﻴﻮن
ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ
ﻃﻴﻮن
ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ

ﺑﺮوﮐﺮﻳﺖ

03/10/2002

3803

•

ﺑﻴﻔﻴﺮﻳﺎل

03/10/2002

3804

•

ﺳﻴﺴﺘﻴﻢ
ﺟﻴﻨﻮ ﺑﻴﻔﺎرﻳﻞ

03/10/2002
03/10/2002

3807
3809

•
•

ﻣﺤﻼت ﮐﻞ ﺷﻲء ﺷﻬﻲ 03/10/2002

3811

• 22

اوﮐﺴﺎن

07/10/2002

3815

• 23

ﻫﺎرب
ﺟﻮﻳﺴﻴﺴﻴﺲ
ﺷﻌﺎر
ﮐﺎﻟﻴﺒﻴﺮ
ﺑﻴﻠﺰ
ﺑﻴﻤﻤﻴﺲ ﳕﺒﺮ  1ﮐﻮب
دﳝﺒﻞ
ﻫﺎﻳﺞ
ﻓﺎت 69
ﮐﻮرﻧﻴﺘﻮ
ام اس دي
ﻳﺎﻟﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ
ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺣﻴﺎة ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺣﻴﺎة رام اﻟﻠﻪ
ﺣﻴﺎة رام اﻟﻠﻪ
ﺣﻴﺎة رام اﻟﻠﻪ
ﺣﻴﺎة اﻟﻘﺪس
ﺣﻴﺎة اﻟﻘﺪس
ﺣﻴﺎة ﺑﻴﺖ ﳊﻢ
ﺣﻴﺎة ﺑﻴﺖ ﳊﻢ
ﺣﻴﺎة ﺑﻴﺖ ﳊﻢ

08/10/2002
08/10/2016
08/10/2002
08/10/2002
09/10/2002
09/10/2002
09/10/2002
09/10/2002
09/10/2002
12/10/2002
12/10/2002
28/11/2002
17/10/2010
17/10/2010
07/12/2016
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
14/10/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
18/01/2012

3818
3819
3820
3821
3823
3824
3825
3826
3827
3834
3835
553
16927
16928
16930
16931
16932
16933
16934
16935
16936
16937
16938
16940
16941
16942

• 24
• 25
• 26
• 27
• 28
• 29
• 30
• 31
• 32
• 33
• 34
• 35
• 36
• 37
• 38
• 39
• 40
• 41
• 42
• 43
• 44
• 45
• 46
• 47
• 48
• 49

ﺳﺎرار

17/04/2011

16953

• 50

ﺳﺎرف ﺳﺎرار

03/04/2011

16954

• 51

ﻗﺼﺮ اﳉﺎﺑﻲ

14/02/2016

16955

• 52

ﺗﻮ -ﻣﻲ

21/12/2016

16957

•

ﮐﺮوﺳﻮ

01/11/2012

16963

•

ﻧﻴﺠﺮو

14/10/2012

16965

•

438

ﺳﺎﻧﺎي ﻓﻲ ﺗﻴﮑﺎرت
أﻧﻮﻧﻴﻢ ﺷﻴﺮﮐﺘﻲ
ﺳﺎرار ﺟّﻴﻢ ﺗﮑﺴﺘﻴﻞ
2017/11/7
العرشونﺗﻴﮑﺎرت
العددﺎﻧﺎي ﻓﻲ
ﺳ
أﻧﻮﻧﻴﻢ ﺷﻴﺮﮐﺘﻲ
ﻣﺤﻤﺪ زﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ
اﳉﺎﺑﻲ
ﺷﺮﮐﺔ اس .او .ﺳﻲ.
ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ
ﻃﻴﻮن
ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ
ﻃﻴﻮن
ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ
ﻃﻴﻮن
ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ
ﻃﻴﻮن
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺸﺮوق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ
شمم
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﻴﺒﺎت
ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ
ﻃﻴﻮن
ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ
ﻃﻴﻮن
ﮐﻴﺰﻣﻴﮑﻲ ﻏﻴﺪا ﺳﺎﻧﺎﻳﻲ
ﻓﻲ ﺗﻴﮑﺎرﻳﺖ أﻧﻮﻧﻴﻢ
ﺳﻴﺮﮐﻴﺘﻲ
ﮐﻴﺰﻣﻴﮑﻲ ﻏﻴﺪا ﺳﺎﻧﺎﻳﻲ
ﻓﻲ ﺗﻴﮑﺎرﻳﺖ أﻧﻮﻧﻴﻢ
ﺳﻴﺮﮐﻴﺘﻲ
ﮐﻴﺰﻣﻴﮑﻲ ﻏﻴﺪا ﺳﺎﻧﺎﻳﻲ
ﻓﻲ ﺗﻴﮑﺎرﻳﺖ أﻧﻮﻧﻴﻢ
ﺳﻴﺮﮐﻴﺘﻲ
ﮐﻴﺰﻣﻴﮑﻲ ﻏﻴﺪا ﺳﺎﻧﺎﻳﻲ
ﻓﻲ ﺗﻴﮑﺎرﻳﺖ أﻧﻮﻧﻴﻢ
ﺳﻴﺮﮐﻴﺘﻲ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺮﻳﺤﺎن
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺮﺳﻠﻴﻨﻮ ﺟﻤﺎل
ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻻﻋﻤﻰ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺒﺎﻳﺾ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﻮرﻳﺲ
ﺑﺮاﻧﺪز ﺳﺎرل
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.

ﺳﺎرار

17/04/2011

16953

•

ﺳﺎرف ﺳﺎرار

03/04/2011

16954

•

ﻗﺼﺮ اﳉﺎﺑﻲ

14/02/2016

16955

•

ﺗﻮ -ﻣﻲ

21/12/2016

16957

• 53

ﮐﺮوﺳﻮ

01/11/2012

16963

• 54

ﻧﻴﺠﺮو

14/10/2012

16965

• 55

ﺑﻴﺮﻧﺎرت

14/10/2012

16967

• 56

ﺑﻼك ﻣﺎرك

14/10/2012

16968

• 57

ﻃﺎزج

11/10/2011

16975

• 58

اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

24/04/2011

16976

• 59

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﻴﺒﺎت

18/04/2011

16978

• 60

زووم

14/10/2012

16979

• 61

ﮐﻮﮐﻮ

14/10/2012

16982

• 62

ﮐﻴﺰﻣﻴﮑﻲ ﺗﺎ ﱘﻫﺎي
ﻫﺎي

14/12/2016

16983

• 63

ﮐﻴﺰﻣﻴﮑﻲ ﺗﺎ ﱘﮐﺮﻳﺒﻲ

14/12/2016

16984

• 64

ﮐﻴﺰﻣﻴﮑﻲ ﺗﺎ ﱘ
ﺳﻮﺑﺮرول

14/12/2016

16985

• 65

ﮐﻴﺰﻣﻴﮑﻲ ﺗﺎ ﱘوﻳﻔﺮ
ﻣﺎﺳﺘﺮ

14/12/2016

16986

• 66

اﻟﺮﻳﺤﺎن

26/09/2010

16988

• 67

اﻟﺸﺮق ﻣﻊ رﺳﻤﺔ ﻧﺴﺮ

24/04/2011

16992

• 69

ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺗﺸﮑﻦ

18/02/2013

16998

• 70

ﺑﺎرﻟﻴﻤﻨﺖ ﺑﻠﻴﺠﻮر ﺑﻴﻮﻧﺪ 14/04/2011

17000

•

26/04/2011

17002

• 68

•
28رﻳﺪ

•
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ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺮﻳﺤﺎن
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري

2017/11/7
العرشونﻴﻨﻮ ﺟﻤﺎل
العددﻴﻖ ﻣﺮﺳﻠ
ﺗﻮﻓ
ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻻﻋﻤﻰ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺒﺎﻳﺾ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﻮرﻳﺲ
ﺑﺮاﻧﺪز ﺳﺎرل

ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ وﻣﺸﺎرﮐﻮه
ﺷﺮﮐﺔ اﻻﻣﻴﺮة

•

اﻟﺮﻳﺤﺎن

26/09/2010

16988

اﻟﺸﺮق ﻣﻊ رﺳﻤﺔ ﻧﺴﺮ

24/04/2011

16992

•

ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺗﺸﮑﻦ

18/02/2013

16998

•

ﺑﺎرﻟﻴﻤﻨﺖ ﺑﻠﻴﺠﻮر ﺑﻴﻮﻧﺪ 14/04/2011

17000

• 71

28رﻳﺪ

26/04/2011

17002

• 73

28ﺑﻼك

26/04/2011

17003

• 74

28واﻳﺖ

26/04/2011

17004

• 75

رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17005

• 76

28رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17006

• 77

28رﻳﺪ

26/04/2011

17007

• 78

28ﺑﻼك

26/04/2011

17008

• 79

28واﻳﺖ

26/04/2011

17009

• 80

رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17010

• 81

28رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17011

• 82

28رﻳﺪ

26/04/2011

17012

• 83

28ﺑﻼك

26/04/2011

17013

• 84

28واﻳﺖ

26/04/2011

17014

• 85

رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17015

• 86

28رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17016

• 87

28رﻳﺪ

26/04/2011

17017

• 88

28ﺑﻼك

26/04/2011

17018

• 89

28واﻳﺖ

26/04/2011

17019

• 90

رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17020

•

28رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17021

•

اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ وﻣﺸﺎرﮐﻮه

22/12/2016

17022

•

•

• 72

440

ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
العددﻴﺪرﻳﺲ
ﮐﺎﻟ
العرشون2017/11/728
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
ﮐﺎﻟﻴﺪرﻳﺲ 28
اس.اﻳﻪ.
اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ وﻣﺸﺎرﮐﻮه
ﺷﺮﮐﺔ اﻻﻣﻴﺮة
وﻣﺠﺪوﻟﲔ ﳌﻮاد
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺴﺎﻫﺮ ﮐﺎﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺻﺎدق ﮐﺎﻇﻢ ﺻﺎدق
ﺳﻨﻘﺮط
ﺻﺎدق ﮐﺎﻇﻢ ﺻﺎدق
ﺳﻨﻘﺮط
ﻏﻼﻧﺒﻴﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﺘﺸﻴﻮﻧﺎﻟﺰ
)إﻳﺮﻟﻨﺪ( ﻟﻴﻤﻴﺘﺪ
ﻏﻼﻧﺒﻴﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﺘﺸﻴﻮﻧﺎﻟﺰ
)إﻳﺮﻟﻨﺪ( ﻟﻴﻤﻴﺘﺪ
اوﻧﺘﻴﮑﺲ ﺗﻮﮐﻴﺘﻴﻢ
اوروﻧﻠﻴﺮي ﺳﺎﻧﻴﻲ ﻓﻲ
ﺗﻴﮑﺎرﻳﺖ اﻧﻮﻧﻴﻢ
ﺳﻴﺮﮐﻴﺘﻲ
دﻳﻮﺑﻚ ﻟﻴﻤﻴﺘﺪ
ﺑﻠﻴﻤﺒﻲ )وﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ (
اﺳﻮﺳﻴﺖ
اﺗﺶ ﺑﻲ ﻫﻴﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺎﮐﺎرد ﻏﺮوب ال ال
ﺳﻲ.
اﺗﺶ ﺑﻲ ﻫﻴﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺎﮐﺎرد ﻏﺮوب ال ال
ﺳﻲ.
ﻣﻴﻔﺮوﻣﺎل ﺟﻴﺮوﺳﺎﻟﻴﻢ
اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﺎس  ,ﻟﻴﺘﻴﺪ
ﻣﻴﻔﺮوﻣﺎل ﺟﺮوزاﻟﻢ
اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﺰ ال ﺗﻲ دي
ذا ﮐﻮﻧﺴﺘﺮﻳﺖ
ﻣﺎﻧﻴﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﱋ
ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ اف اﻳﺮﻻﻧﺪ
) اﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﱋ از
ﺳﻴﻔﻦ -اب
اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻨﺎل (
ﺳﻮﺳﻴﺖ دس
ﺑﺮوداﮐﺘﺲ ﻧﺴﺘﻞ اس
اي
ﺳﻮﺳﻴﺖ دس

28رﻳﺪ

26/04/2011

17017

•

28ﺑﻼك

26/04/2011

17018

•

28واﻳﺖ

26/04/2011

17019

•

رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17020

•91

28رﺳﻤﺔ

26/04/2011

17021

•92

اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ وﻣﺸﺎرﮐﻮه

22/12/2016

17022

•93

دﻳﻦ ﻓﻮل ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

08/11/2010

17025

•94

اﻟﺴﺎﻫﺮ

07/06/2011

17026

•95

ﻟﻴ ﻮ

04/09/2011

17027

•96

اس ار اس

29/12/2010

17028

•97

ﻫﺎﻳﺪروواي

31/12/2016

17030

•89

ﺳﻴﻔﻴﻠﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻊ
رﺳﻢ

20/03/2013

17031

•99

ﮐﺎﻧﺒﻴﺒﻲ

05/07/2012

19981

•100

روﻧﺴﻮن

04/01/2003

1331

•101

ﺑﻠﻴﻤﺒﻲ

16/12/2002

3970

•102

اﺗﺶ ﺑﻲ

16/12/2002

3971

•103

اﺗﺶ ﺑﻲ

16/12/2002

3973

•104

ﻣﻴﻔﺮوﻣﺎل

21/12/2002

3987

•105

ﺷﻌﺎر +ﻣﻴﻔﺮوﻣﺎل

21/12/2002

3988

•106

ﺳﻔﻦ اب

21/12/2002

3992

•

ﺻﻮرة ﻋﻠﺒﺔ

02/01/2003

4010

•
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اﺗﺶ ﺑﻲ ﻫﻴﻮﻟﻴﺖ
اﺗﺶ ﺑﻲ
ﺑﺎﮐﺎرد ﻏﺮوب ال ال
ﺳﻲ.
2017/11/7
العرشونﺮوﺳﺎﻟﻴﻢ
العددﺮوﻣﺎل ﺟﻴ
ﻣﻴﻔ
ﻣﻴﻔﺮوﻣﺎل
اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﺎس  ,ﻟﻴﺘﻴﺪ
ﻣﻴﻔﺮوﻣﺎل ﺟﺮوزاﻟﻢ
ﺷﻌﺎر +ﻣﻴﻔﺮوﻣﺎل
اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﺰ ال ﺗﻲ دي
ذا ﮐﻮﻧﺴﺘﺮﻳﺖ
ﻣﺎﻧﻴﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﱋ
ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ اف اﻳﺮﻻﻧﺪ
ﺳﻔﻦ اب
) اﻟﺴﻮ ﺗﺮﻳﺪﱋ از
ﺳﻴﻔﻦ -اب
اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻨﺎل (
ﺳﻮﺳﻴﺖ دس
ﺑﺮوداﮐﺘﺲ ﻧﺴﺘﻞ اس ﺻﻮرة ﻋﻠﺒﺔ
اي
ﺳﻮﺳﻴﺖ دس
ﺑﺮوداﮐﺘﺲ ﻧﺴﺘﻞ اس ﺻﻮرة ﻋﻠﺒﺔ
اي
ﮐﻮرﮐﺮ
دﻳﻔﻴﺪ ﻟﻴﻔﻲ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻧﺎﺑﮑﻮ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﳌﻨﻴﻮم
واﻟﺒﺮﻓﻴﻼت ش.م.ع
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻮﺑﺎل
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﳌﻨﻴﻮم
واﻟﺒﺮﻓﻴﻼت ش.م.ع
اﳌﮑﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺤﺪودة
) إﻳﺒ ﻞ (
ﻓﻮﻧﺘﺮوم س ﺋﻲ
ﻣﻠﻴﺘﺎ ﻳﻮروﺑﺎ ﺟﻲ ام
ﺑﻲ اﺗﺶ آﻧﺪ ﮐﻮ .ﮐﻴﻪ
ﺟﻲ.
دان ﻳﻬﺪﻳﺎن
ﺟﻲ ﺑﻮﻫﻞ -ﺑﻮﺳﮑﺎﻣﺐ
ﻏﻴﻪ ام ﺑﻴﻪ ﻫﺎ اﻧﺪ
ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺟﻲ .ﺑﻮﻫﻞ -
ﺑﻮﺳﮑﺎﻣﺐ ﻏﻴﻪ ام ﺑﻴﻪ
ﻫﺎ اﻧﺪ ﮐﻮﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮواي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮواي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮواي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻠﻴﻤﺒﻲ )وﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ (
اﺳﻮﺳﻴﺖ

16/12/2002

3973

•

21/12/2002

3987

•

21/12/2002

3988

•

21/12/2002

3992

• 107

02/01/2003

4010

• 108

02/01/2003

4014

• 109

02/01/2003

4015

• 110

04/01/2003

4023

• 111

04/01/2003

4024

• 112

14/01/2003

4028

• 113

ﻓﻮﻧﺘﺮوﻣﻲ
ﻓﻮﻧﺘﺎروﻣﻲ

24/01/2003
24/01/2003

4037
4038

• 114
• 115
• 116
• 117

ﺗﻮﺑﺘﺲ

11/12/2002

4039

• 118

اﮐﺲ ﺑﻮي

24/01/2003

4045

• 119

ﻧﺘﺮوﻟﻴﻨﺠﻮل

24/12/2002

4058

• 120

ﻻﮐﺴﻮﺑﻮل

29/01/2003

4060

• 121

ﺻﻨﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ
ﻣﻊ رﺳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮑﻞ
ﺷﻤﺲ

29/01/2003

4063

• 122

ﮐﺮﻧﻮش

29/01/2003

4064

•

ﮐﺎﺑﱳ ﻣﺎﺟﺪ

29/01/2003

4065

•

ﺑﻠﻴﻤﺒﻲ

16/12/2002

3969

•
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ﺟﻲ .ﺑﻮﻫﻞ -
ﺑﻮﺳﮑﺎﻣﺐ ﻏﻴﻪ ام ﺑﻴﻪ
العرشونﺎﻧﻲ
العدداﻧﺪ ﮐﻮﻣﺒ
ﻫﺎ
2017/11/7
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮواي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮواي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮواي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻠﻴﻤﺒﻲ )وﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ (
اﺳﻮﺳﻴﺖ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮواي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﺗﺸﻴﻤﻴﮑﺎل
اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﺲ ﺑﻲ ال
ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﺗﺸﻴﻤﻴﮑﺎل
اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﺲ ﺑﻲ ال
ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
ﺑﺮﻳﺘﺶ اﻣﻴﺮﮐﺎن
ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ )ﺑﺮاﻧﺪس(
ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﺑﻠﻴﻤﺒﻲ )وﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ (
اﺳﻮﺳﻴﺖ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﺗﺸﻴﻤﻴﮑﺎل
اﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﺲ ﺑﻲ ال
ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
زﻳﻨﻮ داﻓﻲ دوف
اس.اﻳﻪ.
اﻓﻮن ﺑﺮودﮐﺘﺲ  ,اي
ان ﺳﻲ  ,ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ

ﻻﮐﺴﻮﺑﻮل

29/01/2003

4060

•

ﺻﻨﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ
ﻣﻊ رﺳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮑﻞ
ﺷﻤﺲ

29/01/2003

4063

•

ﮐﺮﻧﻮش

29/01/2003

4064

• 123

ﮐﺎﺑﱳ ﻣﺎﺟﺪ

29/01/2003

4065

• 124

ﺑﻠﻴﻤﺒﻲ

3969

16/12/2002

• 125

ﺑﺎﻳﺠﻠﺰ ﺑﻴﻮﺟﻠﺰ

29/01/2003

4066

• 126

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3942

• 127

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3945

• 128

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3946

• 129

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3947

• 130

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3948

• 131

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3951

• 132

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3952

• 133

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3955

• 134

ﻫﻴﻠﺘﻮن

04/12/2002

3957

• 135

ﺑﻠﻴﻤﺒﻲ

16/12/2002

3969

• 136

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3935

• 137

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3939

• 138

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3940

• 139

اي ﺳﻲ اي

04/12/2002

3941

• 140

داﻓﻲ دوف

02/02/2002

3228

•

أﻓﻮن

03/02/2003

4073

•
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اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
العرشونﺎل
العددﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑ
اﻣﺒﺮ
2017/11/7
اي ﺳﻲ اي
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
اﻣﺒﺮﻳﺎل ﮐﻴﻤﮑﺎل
اي ﺳﻲ اي
اﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ ﺑﻲ ال ﺳﻲ
زﻳﻨﻮ داﻓﻲ دوف
داﻓﻲ دوف
اس.اﻳﻪ.
اﻓﻮن ﺑﺮودﮐﺘﺲ  ,اي
أﻓﻮن
ان ﺳﻲ  ,ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
اﻓﻮن ﺑﺮودﮐﺘﺲ  ,اي
أﻓﻮن
ان ﺳﻲ  ,ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
اﻓﻮن ﺑﺮودﮐﺘﺲ  ,اي
أﻓﻮن
ان ﺳﻲ  ,ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺑﺮﻳﺘﺶ اﻣﺮﻳﮑﺎن
ﮐﺮﺗﻮن
ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ ) ﺑﺮاوﻧﺪ س(
ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﺑﺮﻳﺘﺶ اﻣﺮﻳﮑﺎن
ﮐﺎﻟﺘﻮن
ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ ) ﺑﺮاوﻧﺪ س(
ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﺻﻮره
دﳝﻠﻴﺮ أي ﺟﻲ
ﻣﺮﺳﻴﺪس ﺑﻴﻨﺰ
دﳝﻠﻴﺮ أي ﺟﻲ
ﺻﻮره
دﳝﻠﻴﺮ أي ﺟﻲ
أي أر أي ﺑﻴﺘﻴﻠﻴﻐﺎﻧﻐﺰ
ﺑﺎﮐﻨﺸﻴﺖ
ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﺮق اﻻدﻧﻰ
ﺻﺎﻓﻲ
ﻟﻠﺘﺠﺎرةم.خ.م
ﺷﺮﮐﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﻮرﻳﺲ
ال ام
ﺑﺮودﮐﺖ س.أ.
ﻣﻮﻓﺖ
ام اﺗﺶ ﺳﻲ اس
ﺑﺮﻳﺘﺶ اﻣﺮﻳﮑﺎن
ﻓﻴﺴﺮوي
ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ ) ﺑﺮاوﻧﺪ س(
ﻟﻴﻤﺘﺪ

04/12/2002

3939

•

04/12/2002

3940

•

04/12/2002

3941

•

02/02/2002

3228

•141

03/02/2003

4073

• 142

03/02/2003

4074

• 143

03/02/2003

4075

• 144

03/02/2003

4077

• 145

03/02/2003

4080

• 146

03/02/2003
03/02/2003
03/02/2003

4084
4085
4086

• 147
•148
•149

08/02/2003

4087

•150

13/02/1996

4091

•151

17/02/2003

4103

•152

11/03/2003

4124

•153

11/03/2003

4126

•154

ﮐﺎرﺑﻲ

11/03/2003

4129

•156

ﺑﻮﻓﻲ

11/03/2003

4130

•157

ﺳﮑﲔ ﺑﺮاﮐﺮ

19/03/2003

4134

•158

ﺑﻴﺒﻲ ﻣﺎﺟﻴﻚ

19/03/2003

4135

•159

اﻟﮑﺎﺗﻞ-ﻟﻮﺳﻨﺖ ﻳﻮ اس
اي اﻳﻨﻚ.

ﻟﻮﺳﻨﺖ

26/03/2003

4144

اﻟﮑﺎﺗﻞ-ﻟﻮﺳﻨﺖ ﻳﻮ اس
اي اﻳﻨﻚ.

ﺻﻮرة

26/03/2003

4146

اي ﺳﻲ اي

ﺳﻨﺘﺮال اﺟﺮﻳﮑﻮﻻ
ﺑﻮﻓﻲ  ,اس  ,ال
ﺳﻨﺘﺮال اﺟﺮﻳﮑﻮﻻ
ﺑﻮﻓﻲ  ,اس  ,ال
ﮐﻮﳉﻴﺖ  -ﺑﺎﳌﻮﻟﻴﻒ
ﮐﻤﺒﻨﻲ
ﮐﻮﳉﻴﺖ  -ﺑﺎﳌﻮﻟﻴﻒ
ﮐﻤﺒﻨﻲ

•155

• 160
•
•
•
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ﺳﻨﺘﺮال اﺟﺮﻳﮑﻮﻻ
ﺑﻮﻓﻲ  ,اس  ,ال
ﮐﻮﳉﻴﺖ  -ﺑﺎﳌﻮﻟﻴﻒ
العدد العرشون  2017/11/7ﺳﮑﲔ ﺑﺮاﮐﺮ
ﮐﻤﺒﻨﻲ
ﮐﻮﳉﻴﺖ  -ﺑﺎﳌﻮﻟﻴﻒ
ﺑﻴﺒﻲ ﻣﺎﺟﻴﻚ
ﮐﻤﺒﻨﻲ

11/03/2003

4130

•

19/03/2003

4134

•

19/03/2003

4135

•

ﻟﻮﺳﻨﺖ

26/03/2003

4144

ﺻﻮرة

26/03/2003

4146

• 163

ﺻﻮرة

09/09/2000

4147

• 164

ﻟﻮﺳﻨﺖ ﺗﮑﻨﻠﻮﺟﺰ

26/03/2003

4148

• 165

ﻟﻮﺳﻨﺖ ﺗﮑﻨﻠﻮﺟﺰ

26/03/2003

4149

• 166

اﻣﺒﺎﺳﻲ

25/10/2002

3865

• 167

روﺗﺶ

29/10/2002

3868

• 168

داﻧﻬﻴﻞ

30/10/2002

3875

• 169

اﮐﺴﻮن

31/10/2002

3876

• 170

ﻣﺼﻨﻊ اﺣﺬﻳﺔ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

31/10/2002

3882

• 171

ﺳ ﻨﺘﻮ
ﺳﻴ ﻨ ﺘﻮ

11/11/2002
11/11/2002

3886
3888

• 172
• 173

ﺳﺒﻮرت اﻳﺲ

11/11/2002

3896

• 174

ﺟﻴﺮاﻧﻲ

11/11/2002

3897

• 175

ﻓﻴﺎت

18/11/2002

3903

• 176

دع اﺻﺎﺑﻌﻚ ﲤﺸﻲ
ﻣﮑﺎﻧﻚ

18/11/2002

3911

• 177

اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ

18/11/2002

3912

• 178

داﻧﻬﻴﻞ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
ﻻﻳﺖ

18/11/2002

3913

• 179

داﻧﻬﻴﻞ

18/11/2002

3914

•

دﻳﺴﺘﺎﻳﻦ

28/11/2002

3931

•

اوراﻓﻴﻞ

28/11/2002

3932

•

ﺑﻮﻓﻲ

اﻟﮑﺎﺗﻞ-ﻟﻮﺳﻨﺖ ﻳﻮ اس
اي اﻳﻨﻚ.
اﻟﮑﺎﺗﻞ-ﻟﻮﺳﻨﺖ ﻳﻮ اس
اي اﻳﻨﻚ.
اﻟﮑﺎﺗﻞ-ﻟﻮﺳﻨﺖ ﻳﻮ اس
اي اﻳﻨﻚ.
اﻟﮑﺎﺗﻞ-ﻟﻮﺳﻨﺖ ﻳﻮ اس
اي اﻳﻨﻚ.
اﻟﮑﺎﺗﻞ-ﻟﻮﺳﻨﺖ ﻳﻮ اس
اي اﻳﻨﻚ.
ﺑﺮﻳﺘﺶ اﻣﺮﻳﮑﺎن
ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ ) ﺑﺮاوﻧﺪ س(
ﻟﻴﻤﺘﺪ
ف.ﻫﻮﻓﻤﺎن ﻻروش
اﻳﻪ  .ﺟﻲ
داﻧﻬﻴﻞ ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ اوف
ﻟﻨﺪن ﻟﻴﻤﻴﺘﻴﺪ
إﮐﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﺮﮐﺔ ﺑﺮج ﺑﺎرﻳﺲ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺣﺬﻳﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺤﺪودة
ﺟﻴﻠﻤﺎر اس ﺑﻲ اي
ﺟﻴﻠﻤﺎر اس ﺑﻲ اي
ﺳﻴﻤﻴﻨﻔﻴﺴﺖ
اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺘﺲ ﺑﻲ .ﻓﻲ
ﺳﻴﻤﻴﻨﻔﻴﺴﺖ
اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺘﺲ ﺑﻲ .ﻓﻲ
ﻓﻴﺎت ﻏﺮوب ﻣﺎرﮐﺘﻨﻴﻨﻎ
اﻧﺪ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺖ
ﮐﻮﻣﻴﻮﻧﻴﮑﻴﺸﻦ
اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
ﺟﻮﻟﺪن ﺑﺎﮐﻴﺲ
ﺑﺎﺑﻠﻴﮑﻴﺸﻨﺰ ال ﺗﻲ دي
ﺟﻮﻟﺪن ﺑﺎﮐﻴﺲ
ﺑﺎﺑﻠﻴﮑﻴﺸﻨﺰ ال ﺗﻲ دي
داﻧﻬﻞ ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ اوف
ﻟﻨﺪن ﳌﻴﺘﺪ
داﻧﻬﻞ ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ اوف
ﻟﻨﺪن ﳌﻴﺘﺪ
دﻳﺴﺎﻳﺘﲔ ارزﻳﻨﻤﻴﺘﻞ
ﻏﻴﺔ ام ﺑﻴﻪ ﻫﺎ
دﻳﺴﺎﻳﺘﲔ ارزﻳﻨﻤﻴﺘﻞ
ﻏﻴﺔ ام ﺑﻴﻪ ﻫﺎ

•

• 161
• 162
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اس.ﺑﻲ.اﻳﻪ.
دع اﺻﺎﺑﻌﻚ ﲤﺸﻲ
ﺟﻮﻟﺪن ﺑﺎﮐﻴﺲ
 2017/11/7ﻣﮑﺎﻧﻚ
العرشونل ﺗﻲ دي
العددﻴﮑﻴﺸﻨﺰ ا
ﺑﺎﺑﻠ
ﺟﻮﻟﺪن ﺑﺎﮐﻴﺲ
اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﺑﺎﺑﻠﻴﮑﻴﺸﻨﺰ ال ﺗﻲ دي
داﻧﻬﻴﻞ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
داﻧﻬﻞ ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ اوف
ﻻﻳﺖ
ﻟﻨﺪن ﳌﻴﺘﺪ
داﻧﻬﻞ ﺗﻮﺑﺎﮐﻮ اوف
داﻧﻬﻴﻞ
ﻟﻨﺪن ﳌﻴﺘﺪ
دﻳﺴﺎﻳﺘﲔ ارزﻳﻨﻤﻴﺘﻞ
دﻳﺴﺘﺎﻳﻦ
ﻏﻴﺔ ام ﺑﻴﻪ ﻫﺎ
دﻳﺴﺎﻳﺘﲔ ارزﻳﻨﻤﻴﺘﻞ
اوراﻓﻴﻞ
ﻏﻴﺔ ام ﺑﻴﻪ ﻫﺎ
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﻮرﻳﺲ
ﮐﺮ ﱘ
إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ ﺑﻲ.ﻓﻲ/.
اﻻردن
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﻮرﻳﺲ
ﺑﺎﻻس ﺑﻼس
إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ ﺑﻲ.ﻓﻲ/.
اﻻردن
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺻﻔﺮ
اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻠﻮ ﮐﻮل ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺻﻔﺮ
اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺻﻔﺮ
اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻠﻮ ﮐﻮل ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺑﻲ ﺗﻲ .ﻣﺎﻧﻮﻫﺎرا
ﻣﺎﻳﺎﺳﻲ ﺑﺸﮑﻞ ﺧﺎص
اﺳﺮي
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺒﻴﻨﺎر ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺻﻮرة اﻟﺒﻘﺮة -
ﺑﻘﻠﻮﻟﺘﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﻲ ﺳﻔﻦ اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺘﺲ
ﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻃﻠﺲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن

18/11/2002

3911

•

18/11/2002

3912

•

18/11/2002

3913

•

18/11/2002

3914

• 180

28/11/2002

3931

• 181

28/11/2002

3932

• 182

25/11/2002

5310

• 183

28/11/2002

5311

• 184

18/01/2012

16745

• 185

18/09/2011

16746

• 186

18/01/2012

16747

• 187

18/01/2012

16748

• 188

18/09/2011

16749

• 189

18/01/2012

16778

• 190

31/01/2011

16790

• 191

ﺟﻲ ﺳﻔﻦ )ﺷﻌﺎر(
ﺑﺎﻻﻟﻮان

03/05/2011

16888

• 194

أﻃﻠﺲ

31/01/2011

16741

• 195

اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺻﻔﺮ

18/01/2012

16742

•

ﻳﻠﻮ ﳕﺒﺮ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

18/01/2012

16743

•

• 192
• 193
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ﺟﻲ ﺳﻔﻦ اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺘﺲ ﺟﻲ ﺳﻔﻦ )ﺷﻌﺎر(
 2017/11/7ﺑﺎﻻﻟﻮان
العرشونﻤﺘﺪ
العددﻓﻲ ﺗﻲ ﻟﻴ
ﺑﻲ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻃﻠﺲ
أﻃﻠﺲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺻﻔﺮ
اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻠﻮ ﳕﺒﺮ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﻳﻠﻮ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻠﻮ ﳕﺒﺮ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻻﻣﻴﺮة
وﻣﺠﺪوﻟﲔ ﳌﻮاد
ﻟﻮﻧﺎ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﮐﺲ
إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﮐﺲ ﺳﻮﮐﺮ ﺗﻮ
ﺑﻲ.ﻓﻲ.ﺗﻲ ،إل .ﺗﻲ.
دي
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﮐﺲ
إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﮐﺲ ﺳﻮﮐﺮ
ﺑﻲ.ﻓﻲ.ﺗﻲ ،إل .ﺗﻲ.
دي
ﻣﻮودز ﺟﻮﮐﻮﻟﻴﺖ وﻳﺬ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﻴﻠﻚ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﻠﻮﻳﺎت
ﻣﻮودز ﺟﻮﮐﻮﻟﻴﺖ وﻳﺬ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻫﺎزﻳﻠﻨﺖ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﻠﻮﻳﺎت
اﺳﺘﺮا زﻳﻨﻴﮑﺎ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
ﺑﻴﺒﺴﻴﮑﻮ ،اﻳﻨﻚ.
ﺑﻴﺒﺴﻴﮑﻮ ،اﻳﻨﻚ.
ﺷﺮﮐﺔ ﮐﻴﻮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮﮐﺔ ﮐﻴﻮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
أن ﺟﻲ ﺳﻲ ﻧﻴﺘﻮرك

•
03/05/2011

16888

•

31/01/2011

16741

•

18/01/2012

16742

• 196

18/01/2012

16743

• 197

18/01/2012

16744

• 198

18/01/2012

16838

• 199

31/01/2011

16841

• 200

31/01/2011

16842

• 201

31/01/2011

16843

• 202

31/01/2011

16844

• 203

20/02/2011

16857

• 204
• 205

23/09/2010

16659

• 206

23/09/2010

16660

• 207

18/01/2012
18/01/2012

16661
16662

• 208
• 209

ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
رﺳﻤﺔ

24/04/2011

16674

• 210

ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
رﺳﻤﺔ

24/04/2011

16676

•

ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
رﺳﻤﺔ

24/04/2011

16681

•

رﺳﻤﺔ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺼﻮت
ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮑﻞ ﺷﻌﻠﺔ
ﻧﺎر
رﺳﻤﺔ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺼﻮت
ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮑﻞ ﺷﻌﻠﺔ
ﻧﺎر
ﺛﻮ ﻓﺎﻳﻦ ﻣﻊ ﺷﻌﺎر
ﮐﺮﻳﺴﺒﻲ ﻣﻊ ﺷﻌﺎر
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ﻧﺎر
ﺷﺮﮐﺔ ﮐﻴﻮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺛﻮ ﻓﺎﻳﻦ ﻣﻊ ﺷﻌﺎر
 2017/11/7ﮐﺮﻳﺴﺒﻲ ﻣﻊ ﺷﻌﺎر
العرشونﺳﺘﺜﻤﺎر
العددﮐﺔ ﮐﻴﻮ ﻟﻼ
ﺷﺮ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
رﺳﻤﺔ
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
رﺳﻤﺔ
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
رﺳﻤﺔ
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
أن ﺟﻲ ﺳﻲ ﻧﻴﺘﻮرك
ﻻﻳﻒ ﮐﻮرﻳﻮس
إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ،أل أل
ﺳﻲ
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اف اي ﺑﻲ
ﻟﻼﻧﺎﺑﻴﺐ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻟﻌﻠﺐ
اﻻﻫﻠﻴﺔ
اﻟﮑﺮﺗﻮن
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺴﺮاج ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﺟﻤﺴﮑﻮ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ
ﮐﻮﺑﺮا
واوﻻدة
ﺑﺎﺳﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﺎﻣﺪ
ﻫﻮوك
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮاوي
ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﮑﺲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﮐﺔ ﻫﻮم ﺑﻼزا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻳ ﻞ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ ﻫﻮم ﺑﻼزا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻳ ﻞ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ ﻫﻮم ﺑﻼزا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻳ ﻞ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ ﻫﻮم ﺑﻼزا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻳ ﻞ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮاوي
ﺗﻮﻳﻮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻤﺒﺎك ﲤﺒﺎك اﳌﺎﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺰﻫﺮاء

18/01/2012
18/01/2012

16661
16662

•
•

24/04/2011

16674

•

24/04/2011

16676

• 211

24/04/2011

16681

•212

03/10/2010

16689

•213

18/02/2013

16690

•214

27/02/2012

16691

•215

24/04/2011

16701

•216

02/11/2011

16708

•217

18/01/2012

16710

•218

18/01/2012

16711

•219

16/05/2011

16718

•220

18/01/2012

16719

•221

18/01/2012

16720

•222

18/01/2012

16721

•223

18/01/2012

16722

•224

06/02/2011

16808

•

13/01/2011

16821

•
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اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ ﻫﻮم ﺑﻼزا
2017/11/7
العرشونﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
العددﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ا
اﻟ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮاوي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻤﺒﺎك
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺰﻫﺮاء
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻟﺸﺮاب
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
ﺟﻲ ﺳﻔﻦ اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺘﺲ
ﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﻣﺮوان ﮐﺎﻇﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ
اﻗﻨﻴﺒﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺟﺒﺮ اﺣﻤﺪ
رﺟﻮب
ﺷﺮﮐﺔ ﮐﻮزﻣﻮس
ﻟﻼﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﺎت
واﻻاﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺘﺠﺎري
)اﳋﻠﻴﺠﻲ( ﺷﺮﮐﺔ
ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﮐﻴﻤﺒﺎرﻟﻲ ﮐﻼرك
ورﻟﺪواﻳﺪ آي أن ﺳﻲ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﻻﻧﺘﺎج اﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺰﻳﻮت
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻻردﻧﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻫﺔ اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺪﺧﺎن
واﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان

وﻳ ﻞ

18/01/2012

16722

•

ﺗﻮﻳﻮ

06/02/2011

16808

• 225

ﲤﺒﺎك اﳌﺎﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ

13/01/2011

16821

• 226

اﻟﺰﻫﺮاء ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

21/04/2011

16840

• 227

ﻫﻴﻠﺚ ﮐﻮﻧﻴﮑﺘﺲ أس
أوول
ﺟﻲ ﺳﻔﻦ )ﺷﻌﺎر(
ﺑﺎﻻﻟﻮان

14/10/2010

16847

• 228

03/05/2011

16891

• 229

اﻗﻨﻴﺒﻲ

19/04/2011

16892

• 230

زﻫﻮر ﺑﻼدي

07/03/2012

16894

• 231

أﻟﺘﺎ ﻣﻮﺿﺎ

18/01/2012

16901

• 232

اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ
16/12/2009
رﺳﻤﺔ

16995

• 234

ﮐﻠﻴﻨﮑﺲ

16/10/2002

3851

• 235

اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ

18/10/2002

3854

• 236

اﻟﻐﺰاﻟﲔ

22/10/2002

3861

• 237

ﺑﻠﻮ ﺑﻴﺮد

25/11/2002

5312

• 238

اﳋﺮوف

01/12/2002

5796

• 239

ﺗﻮب ﺗﻮب

22/12/2002

5797

• 240

ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان

01/12/2002

5798

•

ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان

01/12/2002

5802

•

• 233
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ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
اﳋﺮوف
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
2017/11/7
العرشونﻲ اﺧﻮان
العددﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧ
ﺷﺮ
ﺗﻮب ﺗﻮب
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
ﮐﻤﻔﻴﺰ
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
ﺷﺮﮐﺔ ﺣﻠﻮاﻧﻲ اﺧﻮان
اﳊﻠﻮة
) ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺤﺪودة (
اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻼل ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎي ﻣﻴﮑﺲ
اﳊﻤﻮي
ﺷﺮﮐﺔ ﻫﻮم ﺑﻼزا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻳ ﻞ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ ﻫﻮم ﺑﻼزا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻳ ﻞ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ ﻫﻮم ﺑﻼزا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻳ ﻞ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ ﻫﻮم ﺑﻼزا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻫﻮم ﺑﻼزا
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪوده
ﺷﺮﮐﺔ ﻧﺨﻴﻞ ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻤﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة
ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻴﺒﺎل
ﻋﻮﻧﻲ ﻓﻬﻤﻲ اﻟﻘﻴﺴﻲ
ﺳﻌﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
ﻣﻮﻟﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻼﻟﻔﻪ
ﺳﻌﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
ﻣﻮﻟﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻼﻟﻔﻪ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻀﻴﺎء ﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻀﻴﺎء
اﻻﻟﺒﺎن
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻤﻴﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻮﺳﻰ
ﻓﺮﻓﻮره

ﻫﺎﻣﻮر ﻓﻮت وﻳﺮ

01/12/2002

5796

•

22/12/2002

5797

•

01/12/2002

5798

• 241

01/12/2002

5802

• 242

01/12/2002

5806

• 243

22/12/2002

5808

• 244

28/09/2010

16692

• 245

18/01/2012

16723

• 246

18/01/2012

16724

• 247

18/01/2012

16725

• 248

18/01/2012

16726

• 249

30/01/2012

16731

• 250

18/01/2012

16732

• 251

31/01/2011

16733

• 252

06/02/2011

16736

• 253

24/11/2010

16752

•

18/10/2010

16793

•
•
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ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻮﻧﻲ ﻓﻬﻤﻲ اﻟﻘﻴﺴﻲ
ﺳﻌﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
العدد العرشون  2017/11/7ﻣﻮﻟﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻼﻟﻔﻪ
ﺳﻌﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
ﻣﻮﻟﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻼﻟﻔﻪ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻀﻴﺎء ﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻀﻴﺎء
اﻻﻟﺒﺎن

18/01/2012

16732

•

31/01/2011

16733

•

06/02/2011

16736

•

24/11/2010

16752

• 254

ﻫﺎﻣﻮر ﻓﻮت وﻳﺮ

18/10/2010

16793

س ﺑﻲ

20/02/2011

16806

• 259

ﳌﺴﺎت

18/01/2012

16807

• 260

ﺗﻮﻳﻮ

06/02/2011

16809

• 261

ﻧﺎﺑﮑﻮ

18/01/2012

16820

• 262

ﻫﺎﺑﻲ ﻻﻳﻦ

18/01/2012

16827

• 263

دﻳﺎﻻ

18/01/2012

16828

• 264

ﲤﻮر وادي اﻟﻘﻤﺮ

07/04/2013

16859

• 265

ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ

30/03/2011

16861

• 266

ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ

06/04/2011

16862

• 267

ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ

06/04/2011

16863

• 268

ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ

06/04/2011

16864

• 269

ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ

04/04/2011

16865

• 270

ﻣﻮون ﻓﺎﻟﻲ دﻳﺘﺲ

07/04/2013

16895

•

ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
رﺳﻤﺔ

24/04/2011

16675

•

ﻋﻴﺒﺎل

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻤﻴﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻮﺳﻰ
ﻓﺮﻓﻮره
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺸﻤﺲ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻳﺴﺮي ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ
اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺘﺸﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻘﺼﺮاوي
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﳌﻨﻴﻮم
واﻟﺒﺮوﻓﺎﻳﻼت
ﺷﺮﮐﺔ ﺳﻮﻓﺖ ﻻﻳﻦ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺷﺮﮐﺔ ﺳﻮﻓﺖ ﻻﻳﻦ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺮﻳﻒ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ دوﺗﺸﻼﻧﺪ ﺟﻲ ام
ﺑﻲ اﺗﺶ
ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ دوﺗﺸﻼﻧﺪ ﺟﻲ ام
ﺑﻲ اﺗﺶ
ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ دوﺗﺸﻼﻧﺪ ﺟﻲ ام
ﺑﻲ اﺗﺶ
ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ دوﺗﺸﻼﻧﺪ ﺟﻲ ام
ﺑﻲ اﺗﺶ
ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ دوﺗﺸﻼﻧﺪ ﺟﻲ ام
ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺮﻳﻒ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.

• 255
• 256
• 257
• 258
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ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ دوﺗﺸﻼﻧﺪ ﺟﻲ ام
ﺑﻲ اﺗﺶ
2017/11/7
العرشونﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
العددﺴﻴﻨﻴﻮس
ﻓﺮﻳ
ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ دوﺗﺸﻼﻧﺪ ﺟﻲ ام
ﮐﻴﺮ
ﺑﻲ اﺗﺶ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺮﻳﻒ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﻮون ﻓﺎﻟﻲ دﻳﺘﺲ
اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
رﺳﻤﺔ
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
رﺳﻤﺔ
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
رﺳﻤﺔ
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
رﺳﻤﺔ
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ ﺗﻦ اﻟﲔ ﻓﻮرس ﻣﻊ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
رﺳﻤﺔ
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ
رد ﺑﻮل ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
اﺗ ﺶ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ
دوﺳﻴﻞ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
ﻓﺮﻳﺴﻴﻨﻴﻮس ﻣﻴﺪﻳﮑﺎل
ﮐﻴﺮ

06/04/2011

16864

•

04/04/2011

16865

•

07/04/2013

16895

•271

24/04/2011

16675

•272

24/04/2011

16677

•273

24/04/2011

16678

•274

24/04/2011

16679

•275

24/04/2011

16680

•276

24/04/2011

16695

•277

24/04/2011

16696

•278

24/04/2011

16697

•279

24/04/2011

16698

•280

24/04/2011

16699

•281

24/04/2011

16700

•282

24/04/2011

16702

•283

24/04/2011

16703

•

18/01/2012

16714

•

06/02/2011

16811

•
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ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
العرشونﻮرﻳﺸﻦ
العددﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑ
دﻳ
2017/11/7
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
ذا ﮐﺎرﺗﻮون ﻧﻴﺘﻮرك
ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ,اﻧﻚ,.
ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ
دﻳﻼوﻳﺮ ﮐﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
رد ﺑﻮل ﺟﻲ ام ﺑﻲ
رد ﺑﻮل ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
اﺗ ﺶ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ
دوﺳﻴﻞ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ
دوﺳﻴﻞ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

24/04/2011

16700

•

24/04/2011

16702

•

24/04/2011

16703

• 284

18/01/2012

16714

• 285

06/02/2011

16811

• 286

07/02/2011

16812

• 287
• 288
• 289

14/10/2010

16848

• 290

14/10/2010

16850

• 291

14/10/2010

16851

• 292

14/10/2010

16852

• 293

20/02/2011
20/02/2011

16855
16856

اﻟﻌﻤﺪ ﻟﻠﺤﻼوة
واﻟﺴﮑﺎﮐﺮ ﻣﻊ رﺳﻤﺔ

• 294
• 295
• 296

24/04/2011

16910

• 297

ﻓﻮدو

04/10/2010

16922

• 298

أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ
واﻟﻠﻴﺰ
ﻫﻴﻠﺚ ﮐﻮﻧﻴﮑﺘﺲ أس
أوول

17/10/2010
17/10/2010
12/10/2002

16923
16924
3836

• 299
• 300
• 301

14/10/2010

16849

• 302

ﺑﻦ  10اﻟﺘﻴﻤﻴﺖ اﻟﲔ

أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
ﻣﻌﺘﺼﻢ رﺑﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﻤﺪ
ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻮﮐﺎﻻت ذ.م.م.
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻠﻔﺮ ﺑﻲ أل ﺳﻲ
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ آﺑﻲ

ﻫﻴﻠﺚ ﮐﻮﻧﻴﮑﺘﺲ أس
أوول
ﻫﻴﻠﺚ ﮐﻮﻧﻴﮑﺘﺲ أس
أوول
ﻫﻴﻠﺚ ﮐﻮﻧﻴﮑﺘﺲ أس
أوول
ﻫﻴﻠﺚ ﮐﻮﻧﻴﮑﺘﺲ أس
أوول
أﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﮑﺎ
اﺳﺘﺮا زﻳﻨﻴﮑﺎ
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طلب رقم 837 :

454

بتاريخ7308/30/33 :

ابسم :شركة احلياة للحلوايت واالسترياد والتسويق
العنوان :جنني – شارع حيفا
لتسجيل تصميم أو منوذج على  :كيس حلوايت مشكلة

837

ابلفئة ( 0 /30 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي مراد ابو عبيدة
طلب رقم 837 :

738

بتاريخ7308/38/73 :

ابسم :شركة املسلماين للتسويق والشوكوال
العنوان :انبلس

طﻠﺐ رﻗﻢ 738 :

ﺑﺘﺎرﯾﺦ2017/04/30 :

بالستيك اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻠﺤﻠﻮﯾﺎت واﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
مغلف ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺎﺳﻢ:
لتسجيل تصميم أو منوذج على :
803ﺣﯿﻔﺎ
اﻟﻌﻨﻮان :ﺟﻨﯿﻦ – ﺷﺎرع
ابلفئة ( 7 /35 :تصنيف لوكارنو)
ﺗﺼﻤﯿﻢ أو ﻧﻤﻮذج ﻋﻠﻰ  :ﻛﯿﺲ ﺣﻠﻮﯾﺎت ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺴﺠﯿﻞ والشوكوال
عنوان التبليغ  :شركة املسلماينﻟﺘللتسويق
ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ) 1 /01 :ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(
طلب رقم 803 :

739

ﻣﻜﺘﺐ7308
اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ/38/73: :
ﻋﻧوان بتاريخ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺮاد اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة

ابسم :شركة املسلماين للتسويق والشوكوال
العنوان :انبلس

طﻠﺐ رﻗﻢ 739 :

ﺑﺘﺎرﯾﺦ2017/07/23 :

ﺑﺎﺳﻢ :ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺸﻮﻛﻮﻻ
لتسجيل تصميم أو منوذج على  :مغلف ورق اصفر
اﻟﻌﻨﻮان :ﻧﺎﺑﻠﺲ

ابلفئة ( 7 /35 :تصنيف لوكارنو)

ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ أو ﻧﻤﻮذج ﻋﻠﻰ  :ﻣﻐﻠﻒ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ

والشوكوال
عنوان التبليغ  :شركة املسلماين للتسويق
) 9 /05ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(
ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ :

740
ﻋﻧوان اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ  :ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺸﻮﻛﻮﻻ
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بتاريخ7308/38/77 :

طلب رقم 800 :
ابسم :رمزي جورج مخيس عويس
العنوان :القدس

لتسجيل تصميم أو منوذج على  :جموهرات
ابلفئة ( 00 /30 :تصنيف لوكارنو)

742

741

عنوان التبليغ  :مكتب اتقان
طلب رقم 742 :

بتاريخ30/07/2017 :

ابسم :شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية

طﻠﺐ رﻗﻢ 741 :

العنوان :بيت ساحور

ﺑﺘﺎرﯾﺦ2017/07/22 :

ﺑﺎﺳﻢ :رﻣﺰي ﺟﻮرج ﺧﻤﯿﺲ ﻋﻮﯾﺲ

لتسجيل تصميم أو منوذج على  :بروفيل املنيوم

اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﻘﺪس

ابلفئة ( 75 /37 :تصنيف لوكارنو)

743

ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ أو ﻧﻤﻮذج ﻋﻠﻰ  :ﻣﺠﻮھﺮات

عنوان التبليغ  :شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية

ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ) 11 /01 :ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(

طلب رقم 743 :

742

30/07/2017اﺗﻘﺎن
ﻋﻧوانيخ:اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ  :ﻣﻜﺘﺐ
بتار

ابسم :شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية
العنوان :بيت ساحور

طﻠﺐ رﻗﻢ 742 :

لتسجيل تصميم أو منوذج على  :بروفيل املنيوم
ابلفئة ( 75 /37 :تصنيف لوكارنو)

ﺑﺘﺎرﯾﺦ30/07/2017 :

ﺑﺎﺳﻢ :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ اﯾﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﻨﺠﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﻌﻨﻮان :ﺑﯿﺖ ﺳﺎﺣﻮر

عنوان التبليغ  :شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية

ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ أو ﻧﻤﻮذج ﻋﻠﻰ  :ﺑﺮوﻓﯿﻞ اﻟﻤﻨﯿﻮم

ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ) 25 /02 :ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(

743
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طلب رقم 744 :

بتاريخ30/07/2017 :

ابسم :شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية
العنوان :بيت ساحور
لتسجيل تصميم أو منوذج على  :بروفيل املنيوم

745

ابلفئة ( 75 /37 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية
طلب رقم 745 :

744

بتاريخ30/07/2017 :

ابسم :شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية
العنوان :بيت ساحور

ﺑﺘﺎرﯾﺦ30/07/2017 :

طﻠﺐ رﻗﻢ 744 :

لتسجيل تصميم أو منوذج على  :بروفيل املنيوم
ﻣﺎﺳﺘﺮ اﯾﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﻨﺠﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﺳﻢ :ﺷﺮﻛﺔ 746

ابلفئة ( 75 /37 :تصنيف لوكارنو)اﻟﻌﻨﻮان :ﺑﯿﺖ ﺳﺎﺣﻮر
الصناعية
فتنجز
التجاريةأو ﻧﻤﻮذج ﻋﻠﻰ  :ﺑﺮوﻓﯿﻞ اﻟﻤﻨﯿﻮم
ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺴﺠﯿﻞ
عنوان التبليغ  :شركة ماسرت ايتايل ﻟﺘ

طلب رقم 746 :

ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ) 25 /02 :ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(

بتاريخ30/07/2017 :

745

ﻋﻧوان اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ  :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ اﯾﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﻨﺠﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

ابسم :شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية
العنوان :بيت ساحور

طﻠﺐ رﻗﻢ 745 :

لتسجيل تصميم أو منوذج على  :بروفيل املنيوم

ﺑﺘﺎرﯾﺦ30/07/2017 :

ﺑﺎﺳﻢ :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ اﯾﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﻨﺠﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

ابلفئة ( 75 /37 :تصنيف لوكارنو)

اﻟﻌﻨﻮان :ﺑﯿﺖ ﺳﺎﺣﻮر

عنوان التبليغ  :شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية

ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ أو ﻧﻤﻮذج ﻋﻠﻰ  :ﺑﺮوﻓﯿﻞ اﻟﻤﻨﯿﻮم

ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ) 25 /02 :ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(

746
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طلب رقم 747 :

بتاريخ06/08/2017 :

ابسم :شركة شاهني للمنتجات الغذائية
العنوان :اخلليل
لتسجيل تصميم أو منوذج على  :عبوة زيت

807

ابلفئة ( 7 /30 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :شركة شاهني للمنتجات الغذائية

طلب رقم 807 :

747

بتاريخ7308/37/30 :

ابسم :شركة روايل الصناعية التجارية
العنوان :اخلليل

طﻠﺐ رﻗﻢ 747 :

ﺑﺘﺎرﯾﺦ06/08/2017 :

لتسجيل تصميم أو منوذج على  :كرسي بالستيك

ﺑﺎﺳﻢ :ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺎھﯿﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ

ابلفئة ( 7 /30 :تصنيف لوكارنو)

اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﺨﻠﯿﻞ

077
اخلليلﻋﻠﻰ  :ﻋﺒﻮة زﯾﺖ
الشرابيتأو -ﻧﻤﻮذج
الدينﺗﺼﻤﯿﻢ
عمادﺴﺠﯿﻞ
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي ﻟﺘ

ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ) 9 /01 :ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(
 طلب رقم ( )077جتديد ملدة مخس سنوات أخرى.
ﻋﻧوان اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ  :ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺎھﯿﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ

749

ابسم :شركة العمري للحديد واألملنيوم
العنوان :رام هللا – املنطقة الصناعية

طﻠﺐ رﻗﻢ 749 :

ﺑﺘﺎرﯾﺦ2017/09/06 :

ﺑﺎﺳﻢ :ﺷﺮﻛﺔ روﯾﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

لتسجيل تصميم أو منوذج على  :بروفيل املنيوم

اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﺨﻠﯿﻞ

ابلفئة (75 /37 :تصنيف لوكارنو)

ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ أو ﻧﻤﻮذج ﻋﻠﻰ  :ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ

ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ) 9 /01 :ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(
عنوان التبليغ  :شركة العمري للحديد واألملنيوم

192

ﻋﻧوان اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﺮﺑﺎﺗﻲ  -اﻟﺨﻠﯿﻞ

303
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 طلب رقم ( )303جتديد ملدة مخس سنوات أخرى.
ابسم :الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم والربوفيالت املسامهة العامة احملدودة ( انبكو ).
العنوان  :انبلس

ابلفئة (75 /37 :تصنيف لوكارنو)

340

055
لتسجيل تصميم أو منوذج على  :بروفيل املنيوم
055

 طلب رقم ( )055جتديد ملدة مخس سنوات أخرى.
عنوان التبليغ  :مكتب احملامي فؤاد شحادة
ابسم :راين ريفرمشينت ش.م.ح  /شركة ذات مسؤولية

 طلب رقم ( )055جتديد ملدة مخس سنوات أخرى.

العنوان :مكتب رقم  0330ال يب  07جبل علي  ،ديب  ،االمارات العربية املتحدة
ابسم :راين ريفرمشينت ش.م.ح  /شركة ذات مسؤولية

لتسجيل تصميم أو منوذج على  :عبوة للعصائر واملشروابت

العنوان :مكتب رقم  0330ال يب  07جبل علي  ،ديب  ،االمارات العربية املتحدة

كارنو)
تصنيف لو
(7 /33
ابلفئة :
على  :عبوة للعصائر واملشروابت
منوذج
تصميم أو
سجيل
لت

انتلكتشوال بروبريت – يت أم يب 007
اجنتس ملتد .
تصنيفزالة
كة ابو غ
التبليغ :
عنوان
لوكارنو)
/33شر(7
ابلفئة :
007اجنتس ملتد .
عنوان التبليغ  :شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت – يت أم يب

 طلب رقم ( )055تغيري وكيل من مكتب محزة بين عودة اىل شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت – يت أم يب

 طلب رقم ( )007جتديد ملدة مخس سنوات أخرى.
اجنتس ملتد .

455 455

 طلب رقم ( )055تغيري وكيل من مكتب محزة بين عودة اىل شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت – يت أم يب

جتديد شر
ش).م.ح /
يفرمشينت
ابسم :راين ر
ملتد( .
مسؤوليةأخرى.
ذات سنوات
كة مخس
ملدة
007
اجنتسرقم
طلب

العنوان :مكتب رقم  0330ال يب  07جبل علي  ،ديب  ،االمارات العربية املتحدة

مسؤولية
ذات
أﺧﺮى.أﺧﺮى.
ﺳﻨﻮاتﺳﻨﻮات
ﺧﻤﺲ ﺧﻤﺲ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪة
(455)(455
طﻠﺐ رﻗﻢ
•
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪة
طﻠﺐ رﻗﻢ )
ابسم :راين ريفرمشينت ش.م.ح  /شركة •

واملشروابت
للعصائر
0330على
رقم منوذج
تصميم أو
املتحدة
راﻧﻲرات العربية
االما
ديب ،
علي ،
عبوة جبل
ال :يب 07
سجيل مكتب
لتالعنوان:
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ذات
ش.م.ح /
رﯾﻔﺮﺷﻤﯿﻨﺖ
ﺑﺎﺳﻢ:
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ذات
ش.م.ح /
رﯾﻔﺮﺷﻤﯿﻨﺖ
راﻧﻲ
ﺑﺎﺳﻢ:

تصميم(7أوتصنيف
سجيل/33
لتابلفئة :
كارنو ):عبوة للعصائر
منوذج لوعلى
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟ
اﻻﻣﺎرات
ﻋﻠﻲ  ،،دﺑﻲ ،
19ﺑﻲ
 1306ال
ﻣﻜﺘﺐ رﻗﻢ
اﻟﻌﻨﻮان:
اﻻﻣﺎرات
ﺟﺒﻞ ،دﺑﻲ
ﺟﺒﻞ19ﻋﻠﻲ
 1306ال ﺑﻲ
واملشروابترﻗﻢ
اﻟﻌﻨﻮان :ﻣﻜﺘﺐ
اجنتس ملتد .
ﺴﺠﯿﻞيت أم يب
عنوان التبليغ  :شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت –
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﻟﻠﻌﺼﺎﺋﺮﻟﻠﻌﺼﺎﺋﺮ
ﻋﺒﻮة ﻋﺒﻮة
ﻧﻤﻮذج :ﻋﻠﻰ :
ﺗﺼﻤﯿﻢ أو
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﻧﻤﻮذج ﻋﻠﻰ
ابلفئة (7 /33 :تصنيف لوكارنو) ﻟﺘﺴﺠﯿﻞﻟﺘ ﺗﺼﻤﯿﻢ أو
اجنتس ملتد .
ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ/يت9:أم يب
بروبريت–03
عنوان التبليغ  :شركة ابو غزالة انتلكتشوال
ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(
)ﺗﺼﻨﯿﻒ
9 /03
ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ(
)ﺗﺼﻨﯿﻒ
ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ :

 طلب رقم ( )007تغيري وكيل من مكتب محزة بين عودة اىل شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت – يت أم يب

ﺗﻲ أم ﺑﻲ
اﻧﺘﻠﻜﺘﺸﻮال
ﻏﺰاﻟﺔ ﻏﺰاﻟﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻮ
اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ :
ﻋﻧوان ﻋﻧوان
اﺟﻨﺘﺲ
ﺑﺮوﺑﺮﺗﻲ أم– ﺑﻲ
ﺑﺮوﺑﺮﺗﻲ – ﺗﻲ
اﻧﺘﻠﻜﺘﺸﻮال
ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻮ
اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ :
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اجنتس ملتد .
 طلب رقم ( )007تغيري وكيل من مكتب محزة بين عودة اىل شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت – يت أم يب
اجنتس ملتد .

• طﻠﺐ رﻗﻢ ) (455ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻛﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺰة ﺑﻨﻲ ﻋﻮدة اﻟ
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