
1العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

إعالن رقم )01( لسنة 2018

مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الساري يف املحافظات الشاملية

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

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

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

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

.اعراضــه ليتســنى لنــا إجــراء املقتــى القانــوين

عيل عمر ذوقان    

مسجل العالمات التجارية
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  Trade Mark No.: 22976  77922 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 20/05/2013  73/32/7330 :لتاريخ ا
القهوة والشاي والكاكاو واالرز والتابيوكا : من اجل 

والساجو وما يقوم مقام القهوة، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 
والمعجنات والحلويات، والحلوى المثلجة، العسل 
ودبس السكر ، الخميرة ومسحوق الخباز ، الملح 

، البهارات، مواد (التوابل)ردل والخل الصلصاتوالخ
 غذائية والوجبات الخفيفة الجاهزة لالكل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice;ready to eat snack 
and food items; Indain sweets and salty snack 
items  

 In the name of: AMIRA PURE FOODS اميره بيور فودز بريفت ليمتد : بأسم 
PRIVATE LIMITED  

ريكتي مارج، سلطانبور، ام جيي رود، ،ب25 :العنوان 
 ، الهند  333303 -نيودلهي 

Address: 54,PRAKRITI MARG, 
SULTANPUR, MG ROAD, NEW 
DELHI-110030  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 22975  77922 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 20/05/2013  73/32/7330 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو واالرز والتابيوكا : من اجل 

والساجو وما يقوم مقام القهوة، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 
والمعجنات والحلويات، والحلوى المثلجة، العسل 
ودبس السكر ، الخميرة ومسحوق الخباز ، الملح 

، البهارات، مواد (التوابل)والخردل والخل الصلصات
 غذائية والوجبات الخفيفة الجاهزة لالكل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice;ready to eat snack 
and food items; Indain sweets and salty snack 
items  

 In the name of: AMIRA PURE FOODS اميره بيور فودز بريفت ليمتد : بأسم 
PRIVATE LIMITED  

بور، ام جيي رود، ،بريكتي مارج، سلطان25 :العنوان 
 ، الهند  333303 -نيودلهي 

Address: 54,PRAKRITI MARG, 
SULTANPUR, MG ROAD, NEW 
DELHI-110030  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

  

 

 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 22976  77922 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 20/05/2013  73/32/7330 :لتاريخ ا
القهوة والشاي والكاكاو واالرز والتابيوكا : من اجل 

والساجو وما يقوم مقام القهوة، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 
والمعجنات والحلويات، والحلوى المثلجة، العسل 
ودبس السكر ، الخميرة ومسحوق الخباز ، الملح 

، البهارات، مواد (التوابل)ردل والخل الصلصاتوالخ
 غذائية والوجبات الخفيفة الجاهزة لالكل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice;ready to eat snack 
and food items; Indain sweets and salty snack 
items  

 In the name of: AMIRA PURE FOODS اميره بيور فودز بريفت ليمتد : بأسم 
PRIVATE LIMITED  

ريكتي مارج، سلطانبور، ام جيي رود، ،ب25 :العنوان 
 ، الهند  333303 -نيودلهي 

Address: 54,PRAKRITI MARG, 
SULTANPUR, MG ROAD, NEW 
DELHI-110030  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 22975  77922 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 20/05/2013  73/32/7330 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو واالرز والتابيوكا : من اجل 

والساجو وما يقوم مقام القهوة، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 
والمعجنات والحلويات، والحلوى المثلجة، العسل 
ودبس السكر ، الخميرة ومسحوق الخباز ، الملح 

، البهارات، مواد (التوابل)والخردل والخل الصلصات
 غذائية والوجبات الخفيفة الجاهزة لالكل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice;ready to eat snack 
and food items; Indain sweets and salty snack 
items  

 In the name of: AMIRA PURE FOODS اميره بيور فودز بريفت ليمتد : بأسم 
PRIVATE LIMITED  

بور، ام جيي رود، ،بريكتي مارج، سلطان25 :العنوان 
 ، الهند  333303 -نيودلهي 

Address: 54,PRAKRITI MARG, 
SULTANPUR, MG ROAD, NEW 
DELHI-110030  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 22978  77922 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 20/05/2013  73/32/7330 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو واالرز والتابيوكا : من اجل 

والساجو وما يقوم مقام القهوة، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 
والمعجنات والحلويات، والحلوى المثلجة، العسل 

باز ، الملح ودبس السكر ، الخميرة ومسحوق الخ
، البهارات، مواد (التوابل)والخردل والخل الصلصات

 غذائية والوجبات الخفيفة الجاهزة لالكل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice;ready to eat snack 
and food items; Indain sweets and salty snack 
items  

 In the name of: AMIRA PURE FOODS اميره بيور فودز بريفت ليمتد : بأسم 
PRIVATE LIMITED  

،بريكتي مارج، سلطانبور، ام جيي رود، 25 :العنوان 
 ، الهند  333303 -نيودلهي 

Address: 54,PRAKRITI MARG, 
SULTANPUR, MG ROAD, NEW 
DELHI-110030  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27280  72723 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  02 :في الصنف 

  Date: 14/07/2015  35/32/7332 :التاريخ 
خدمات التأمين ، خدمات الشؤون التمويلية ، : من اجل 

 . خدمات الشؤون المالية و خدمات الشؤون العقارية
In Respect of: Insurance services, funding 
affaires services, financing affaires services, 
real estate affaires services.  

 In the name of: Alkhabeer Capital شركة الخبير المالية : بأسم 
Company  

طريق المدينة قبل مخرج الخطيوط السيعودية  :العنوان 
،جييييدة، 73027، الرمييييز البريييييدي  372729ب .، ص

 المملكة العربية السعودية 

Address: Almadina road before Saudi 
Airlines exist , P.O. Box 128289, 
Jeddah, 21362 ,Kingdom of Saudi 
Arabia  

بيرزيت رام هللا فلسطين  :عنوان التبليغ 
3222222237  

 

Address for Services :   
 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 22978  77922 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 20/05/2013  73/32/7330 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو واالرز والتابيوكا : من اجل 

والساجو وما يقوم مقام القهوة، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 
والمعجنات والحلويات، والحلوى المثلجة، العسل 

باز ، الملح ودبس السكر ، الخميرة ومسحوق الخ
، البهارات، مواد (التوابل)والخردل والخل الصلصات

 غذائية والوجبات الخفيفة الجاهزة لالكل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice;ready to eat snack 
and food items; Indain sweets and salty snack 
items  

 In the name of: AMIRA PURE FOODS اميره بيور فودز بريفت ليمتد : بأسم 
PRIVATE LIMITED  

،بريكتي مارج، سلطانبور، ام جيي رود، 25 :العنوان 
 ، الهند  333303 -نيودلهي 

Address: 54,PRAKRITI MARG, 
SULTANPUR, MG ROAD, NEW 
DELHI-110030  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27280  72723 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  02 :في الصنف 

  Date: 14/07/2015  35/32/7332 :التاريخ 
خدمات التأمين ، خدمات الشؤون التمويلية ، : من اجل 

 . خدمات الشؤون المالية و خدمات الشؤون العقارية
In Respect of: Insurance services, funding 
affaires services, financing affaires services, 
real estate affaires services.  

 In the name of: Alkhabeer Capital شركة الخبير المالية : بأسم 
Company  

طريق المدينة قبل مخرج الخطيوط السيعودية  :العنوان 
،جييييدة، 73027، الرمييييز البريييييدي  372729ب .، ص

 المملكة العربية السعودية 

Address: Almadina road before Saudi 
Airlines exist , P.O. Box 128289, 
Jeddah, 21362 ,Kingdom of Saudi 
Arabia  

بيرزيت رام هللا فلسطين  :عنوان التبليغ 
3222222237  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 28519  72239 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 31/01/2016  03/33/7332 :اريخ الت
المياه المعدنية، مياه الينابيع، المياه : من اجل 

الجوفية، المياه الصودا، عصائر الفاكهة 
والخضروات، مركزات ومستخرجات الفاكهة 
والخضروات لصنع المشروبات، المشروبات 
الخفيفة غير الكحولية، المشروبات، مشروبات 

 الطاقة 

In Respect of: Mineral waters, spring water, 

table water, soda water; fruit and vegetable 

juices, fruit and vegetable concentrates and 

extracts for making beverages, non-alcoholic 

soft drinks; energy drinks  

كايا تورستيك تيسيسليرى تيترينجول : بأسم 
 يركيتي اوتالجليك انونيم ش

In the name of: KAYA TURISTIK 
TESISLERI TITREYENGOL 
OTELCILIK ANONIM SIRKETI  

كوتشييوب بييياله ماهاليسييه، بييياله باشييا  :العنييوان 
، 75: بولفييييارى، اوجيييياتس كييييوبرو سييييوكاب، نييييو

 تركيا / اسطنبول  -قاسمباشا بيوغلو 

Address: Kucuk Piyale Mahallesi, Piyale 
Pasa Bulvari, Agac Kopru Sokak, No: 24, 
Kasimpasa, Beyoglu - Istanbul / Turkey  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 28589  72229 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 09/02/2016  39/37/7332 :التاريخ 
مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

تستعمل في غسل وكي المالبس مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط صابون عطور زيوت عطرية 
مستحضرات تجميل غسول لوشن للشعر منظفات 

 اسنان 

In Respect of: bleaching preparations and 
other substances for laundry use cleaning 
polishing scouring and abrasive prepartation 
soap perfumery essentail oils cosmestics lotions 
dentifrices  

شركة الصناعة العربية المساهمة : بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: sharekat alsenaa 
alarabia  

رام هللا المنطقية الصيناعية شيركة الصيناعة  :العنوان 
 العربية 

Address: ramallah almantekha 
alsenaiaa sharekat alsenaa alarabia  

 رام هللا عمارة الفرح  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 28519  72239 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 31/01/2016  03/33/7332 :اريخ الت
المياه المعدنية، مياه الينابيع، المياه : من اجل 

الجوفية، المياه الصودا، عصائر الفاكهة 
والخضروات، مركزات ومستخرجات الفاكهة 
والخضروات لصنع المشروبات، المشروبات 
الخفيفة غير الكحولية، المشروبات، مشروبات 

 الطاقة 

In Respect of: Mineral waters, spring water, 

table water, soda water; fruit and vegetable 

juices, fruit and vegetable concentrates and 

extracts for making beverages, non-alcoholic 

soft drinks; energy drinks  

كايا تورستيك تيسيسليرى تيترينجول : بأسم 
 يركيتي اوتالجليك انونيم ش

In the name of: KAYA TURISTIK 
TESISLERI TITREYENGOL 
OTELCILIK ANONIM SIRKETI  

كوتشييوب بييياله ماهاليسييه، بييياله باشييا  :العنييوان 
، 75: بولفييييارى، اوجيييياتس كييييوبرو سييييوكاب، نييييو

 تركيا / اسطنبول  -قاسمباشا بيوغلو 

Address: Kucuk Piyale Mahallesi, Piyale 
Pasa Bulvari, Agac Kopru Sokak, No: 24, 
Kasimpasa, Beyoglu - Istanbul / Turkey  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 28741  72253 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 08/03/2016  32/30/7332 :التاريخ 
دعاية وإعالن؛ خدمات عرض البضائع؛ : من اجل 

الدعاية واإلعالن عبر االنترنت عله شبكة حاسوب؛ 
إدارة األعمال؛ استشارات حول إدارة األعمال؛ 
العروض والمعارض التجارية؛ خدمات التراخيص 
التجارية واالمتيازات التجارية وإدارة األعمال بما في 

والمساعدة في التراخيص في التنظيم  ذلك الدعم
واإلدارة واإلمداد والتوزيع والتسويق والترويج 
والدعاية؛ إدارة األعمال التجارية لمنح تراخيص 
للسلع والخدمات لصالح الغير؛ تنظيم المعارض 
لألغراض التجارية أو اإلعالنية؛ وكاالت االستيراد 
 والتصدير؛خدمات ترويج المبيعات لصالح الغير؛
التسويق والبيع بالتجزئة أو بالجملة؛ خدمات توفير 
سوق االنترنت للمشترين والبائعين من السلع 
والخدمات؛ معالجة إدارية لطلبات الشراء؛ 
االستشارات حول إدارة شؤون الموظفين؛ خدمات 
نقل مشاريع األعمال؛ الوظائف المكتبية ؛ تنظيم 

سبة؛ المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ المحا
 . تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة

In Respect of:. Advertising; display services 
for merchandise; on-line advertising on a 
computer network; business management; 
business management consulting ; trade shows 
and exhibitions ; business licensing, business 
franchising and business administration 
services including support and assistance to 
licensees in management, administration, 
supply and distribution, marketing, 
merchandising and advertising; commercial 
administration of the licensing of the goods 
and services of others ; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; import-export agencies; sales 
promotion for others; marketing, retail or 
wholesale services ; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; administrative processing of 
purchase orders ; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; 
office functions ; systemization of information 
into computer databases; accounting; retail 
and wholesale of hardware.  

 In the name of: SUZHOU DAKE ، ليمتد .زهو داكي ماشينيري كوسو: بأسم 
MACHINERY CO., LTD.  

، الكييي سيييتي 3، بيلييدينغ نمبيير 232رووم  :العنييوان 
كومارشيييييال سييييينتر، سييييوزهو إنداسييييتريال بييييارب، 

 سوزهو سيتي، جيانغسو بروفينس، الصين 

Address: ROOM 618, BUILDING NUMBER 
1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, 
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU 
CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA  

 -طمون  -حمزة علي بني عودة :عنوان التبليغ 
  3292007237هاتف -نابلس 

 

Address for Services :   
 

7
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  Trade Mark No.: 28877  72222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 24/03/2016  75/30/7332 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات , تستعمل في غسيل وكي المالبس
عطور وزيوت , صابون, تنظيف وصقل وجلي وكشط

, للشعر( لوشن)غسول , مستحضرات تجميل, عطرية
 منظفات أسنان 

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

كوزمتيك دونياسي كوزمتيك اورونليري : بأسم 
نيم تيكستيل في كونفيكسيون ساناي في تيجاريت انو

 شيركيتي 

In the name of: Kozmetik Dunyasi 
Kozmetik Urunleri Tekstil Ve 
Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi  

 2:نيييو. جاغالييييان سيييك. جاغريشيييان مييياه :العنيييوان 
 تركيا / مودانيا بورصا 

Address: Cagrisan Mh. Caglayan Sk. 
No.:5 Mudanya Bursa / Turkey  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 28877  72222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 24/03/2016  75/30/7332 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات , تستعمل في غسيل وكي المالبس
عطور وزيوت , صابون, تنظيف وصقل وجلي وكشط

, للشعر( لوشن)غسول , مستحضرات تجميل, عطرية
 منظفات أسنان 

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

كوزمتيك دونياسي كوزمتيك اورونليري : بأسم 
نيم تيكستيل في كونفيكسيون ساناي في تيجاريت انو

 شيركيتي 

In the name of: Kozmetik Dunyasi 
Kozmetik Urunleri Tekstil Ve 
Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi  

 2:نيييو. جاغالييييان سيييك. جاغريشيييان مييياه :العنيييوان 
 تركيا / مودانيا بورصا 

Address: Cagrisan Mh. Caglayan Sk. 
No.:5 Mudanya Bursa / Turkey  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 29136  79302 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 26/04/2016  72/35/7332 :التاريخ 
بيوكا، الساغو، األرز، القهوة، الشاي، التا: من اجل 

بدائل القهوة، الطحين والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب، الخبز، البسكويت، الكيك او الكعك، الفطائر 
والحلويات، المثلجات، العسل، الدبس، الخميرة، 
مسحوق الخبيز، الملح، الخردل، الفلفل، الخل، 

 الصلصات، البهارات، الثلج 

In Respect of: Rice, coffee and tea, tapioca, 
sago, coffee substitutes, flour and 
preparations made from cereals, bread, 
biscuits, cakes, pastry and confectionery, ices, 
honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, pepper, vinegar, sauces, spices, ice.  

  In the name of: New Bharat Rice Mills  نيو بهارات رايس ميلز: بأسم 

 Address: Faizpura Road, Batala الهند  -( بونجاب)فايزبورا رود، باتاال  :العنوان 
(Punjab) - India  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 29136  79302 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 26/04/2016  72/35/7332 :التاريخ 
بيوكا، الساغو، األرز، القهوة، الشاي، التا: من اجل 

بدائل القهوة، الطحين والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب، الخبز، البسكويت، الكيك او الكعك، الفطائر 
والحلويات، المثلجات، العسل، الدبس، الخميرة، 
مسحوق الخبيز، الملح، الخردل، الفلفل، الخل، 

 الصلصات، البهارات، الثلج 

In Respect of: Rice, coffee and tea, tapioca, 
sago, coffee substitutes, flour and 
preparations made from cereals, bread, 
biscuits, cakes, pastry and confectionery, ices, 
honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, pepper, vinegar, sauces, spices, ice.  

  In the name of: New Bharat Rice Mills  نيو بهارات رايس ميلز: بأسم 

 Address: Faizpura Road, Batala الهند  -( بونجاب)فايزبورا رود، باتاال  :العنوان 
(Punjab) - India  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 29295  79792 :العالمة التجارية رقم 
 In Class: 9 9 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  32/33/7332 :التاريخ 
لوحات , (أجزاء كمبيوتر)شاشات عرض : من اجل 

مؤشرات إلكترونية مصدرة , إعالنات إلكترونية
كبائن لمكبرات , هواتف فيديو, أدوات مالحية, للضوء

مستقبالت سمعية , أجهزة مراقبة كهربائية, الصوت
معدات , أجهزة تلفزيون, أجهزة نقل الصوت, صريةوب

أسالك , كبالت كهربائية, أجهزة تعليمية, مساحة
, عدسات مضخمة, أسالك نحاس معزولة, كهربائية

, (كهربائية)وصالت , مبدالت التيار الكهربائي
قوابس ومآخذ , مفاتيح كهربائية, محوالت كهربائية

, (وصالت كهربائية)وأدوات توصيل أخرى 
لوحات تحكم , شاشات فلورية, خفضات كهربائيةم
مقومات , وصالت للخطوط الكهربائية, (كهربائية)

دارات , أجهزة تحكم عن بعد, (كهربائية)عكسية 
للضوء، ( منظمات)خافتات , شبه موصالت, متكاملة

, محوالت رافعة, صمامات ثنائية للضوء, كهربائية
أجهزة واقية  ,أجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي

, أقفال كهربائية, من الحوادث لالستخدام الشخصي
أجهزة شحن البطاريات , أجراس كهربائية لألبواب

  .بطاريات شمسية, بطاريات كهربائية, الكهربائية

In Respect of: Monitors (computer 
hardware), Electronic notice boards, Light-
emitting electronic pointers, 
Intercommunication apparatus, Navigational 
instruments, Video telephones, Cabinets for 
loudspeakers, Monitoring apparatus, electric, 
Receivers (Audio- and video-), Sound 
transmitting apparatus, Television apparatus, 
Surveying instruments, Teaching apparatus, 
Cables, electric, Wires, electric, Copper wire, 
insulated, Amplifiers, Commutators, 
Connectors (electricity), Converters, electric, 
Switches, electric, Plugs, sockets and other 
contacts (electric connections), Reducers 
(electricity), Fluorescent screens, Control 
panels )electricity), Connections for electric 
lines, Inverters (electricity), Remote control 
apparatus, Integrated circuits, Semi – 
conductors, Dimmers (regulators) (Light - 
),electric, Light-emitting diodes (LED), Step-
up transformers, Commutation, (Electric 
apparatus for - ), Protection devices for 
personal use against accidents, Locks, electric, 
Electric door bells, Chargers for electric 
batteries, Batteries, electric, Solar batteries. 

، ال تي .فوشان سيور الكترونيك اندستري كو: بأسم  
 .دي

In the name of: Foshan Suoer Electronic 
Industry Co., Ltd 

فييالج، ييانفينغ رود، شيشيان تياون،  7. نيو :العنوان 
نانهيييياي ديسييييتريكت، فوشييييان سيييييتي، غوانغييييدونغ 

 بروفنس، الصين   

Address: No.2 Village, Yanfeng Road, Shishan 
Town, Nanhai District, Foshan City, 
Guangdong Province, China 

 الفكرية، للملكية أتيرة فراس شركة  :عنوان التبليغ 
                                                                                             222. ب. ص سنتر، جاليريا عمارة نابلس،

 

Address for Services :  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768  
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  Trade Mark No.: 29377  79022 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 30/05/2016  03/32/7332 :التاريخ 
ت عطرية، شامبو، صابون، عطور وزيو: من اجل 

للشعر، منظفات ( لوشن)مستحضرات تجميل، غسول 
ف للبشرة، غسول للجسم؛ غسول  أسنان، منظـ ِـّ
للوجه؛ مستحضرات لترطيب البشرة؛ مناديل لتنظيف 
الوجه والجسم؛ واقي شمس؛ مستحضرات ترطيب 
وتجميل للجسم، مستحضرات تجميل غير طبية؛ بلسم 

  .للشفاه، ملمعات للشفاه ومساحيق تجميل

In Respect of: Shampoo; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices, Skin cleanser; body wash; facial 
wash; skin moisturizers; facial and body 
cleansing wipes; sun care; body moisturizers 
and cosmetic, non-medicated cosmetics; lip 
balms, lip glosses and powders.  

 In the name of: Ahmed MamdouhHamed& Co مصنع نفرتاري  -أحمد ممدوح حامد وشريكه: بأسم 
- Nefertari Factory  

مدينييية بيييرج العيييرب ، المنطقييية الصيييناعية  :العنيييوان 
الثانييية ، قسييم بييرج العييرب ، االسييكندرية، جمهورييية 

 مصر العربية 

Address: - Arab City, 2nd industrial Zone, 
Borg El- Arab division , Alexandria , Egypt  

 739ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
  

  Trade Mark No.: 29432  79507 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 06/06/2016  32/32/7332 :التاريخ 
و المياه المعدنية و ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

الغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية، 
مشروبات مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، 

 شراب و مستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparation for making beverages'  

  In the name of: Gulf Union Foods Company شركة اتحاد الخليج لألغذية : بأسم 
الرييييياض،  -المملكيييية العربييييية السييييعودية :العنييييوان 

ب .ص 733 المدينييية الصيييناعية الثالثييية، شيييار  رقيييم
  33020الرياض  022

Address: 3'd lndustrial Area, Street No. 201, P. 
O. Box 365, Riyadh 11383 - Saudi Arabia  

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 29377  79022 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 30/05/2016  03/32/7332 :التاريخ 
ت عطرية، شامبو، صابون، عطور وزيو: من اجل 

للشعر، منظفات ( لوشن)مستحضرات تجميل، غسول 
ف للبشرة، غسول للجسم؛ غسول  أسنان، منظـ ِـّ
للوجه؛ مستحضرات لترطيب البشرة؛ مناديل لتنظيف 
الوجه والجسم؛ واقي شمس؛ مستحضرات ترطيب 
وتجميل للجسم، مستحضرات تجميل غير طبية؛ بلسم 

  .للشفاه، ملمعات للشفاه ومساحيق تجميل

In Respect of: Shampoo; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices, Skin cleanser; body wash; facial 
wash; skin moisturizers; facial and body 
cleansing wipes; sun care; body moisturizers 
and cosmetic, non-medicated cosmetics; lip 
balms, lip glosses and powders.  

 In the name of: Ahmed MamdouhHamed& Co مصنع نفرتاري  -أحمد ممدوح حامد وشريكه: بأسم 
- Nefertari Factory  

مدينييية بيييرج العيييرب ، المنطقييية الصيييناعية  :العنيييوان 
الثانييية ، قسييم بييرج العييرب ، االسييكندرية، جمهورييية 

 مصر العربية 

Address: - Arab City, 2nd industrial Zone, 
Borg El- Arab division , Alexandria , Egypt  

 739ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
  

  Trade Mark No.: 29432  79507 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 06/06/2016  32/32/7332 :التاريخ 
و المياه المعدنية و ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

الغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية، 
مشروبات مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، 

 شراب و مستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparation for making beverages'  

  In the name of: Gulf Union Foods Company شركة اتحاد الخليج لألغذية : بأسم 
الرييييياض،  -المملكيييية العربييييية السييييعودية :العنييييوان 

ب .ص 733 المدينييية الصيييناعية الثالثييية، شيييار  رقيييم
  33020الرياض  022

Address: 3'd lndustrial Area, Street No. 201, P. 
O. Box 365, Riyadh 11383 - Saudi Arabia  

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 29488  79522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 20/06/2016  73/32/7332 :التاريخ 
مستحضرات معقمة أو مطهرة لعالج الجلد : من اجل 

 أو البشرة 
In Respect of: Antiseptic preparation for 
skin treatment  

  .In the name of: Teva Medical Ltd . تيفا ميديكال ال تي دي: بأسم 
، 5923300باسل ستريت، بيتاتس تيكفا  2 :العنوان 
 إسرائيل 

Address: 5 Basel Street, Petach Tikva 
4951033, Israel  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 29502  79237 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 23/06/2016  70/32/7332 :التاريخ 
مياه , (مشروبات)المياه المعدنية , البيرة: من اجل 

, مياه الصودا, مياه الطاولة, مياه النبع, معدنية منكهة
مشروبات مكربنة بنكهة , مشروبات وعصائر الفواكه

مركزات  ,(مشروبات)عصائر الخضروات , الفواكه
العصائر و مساحيق العصائر لتحضير مشروبات 

المشروبات الكحولية , المشروبات الخفيفة, الفواكه
 ( غير كحولية)مشروبات الطاقة , الخفيفة

In Respect of: Beers; mineral water 
[beverages], flavoured mineral water; spring 
water; table water; soda water; fruit drinks 
and juices; fruit-flavoured carbonated 
beverages; vegetable juices [beverages]; 
concentrates syrups or powders used in the 
preparation of fruit drinks; soft drinks, 
alcoholic soft drinks; energy drinks (non-
alcoholic)  

ميسي ساناي تشاكيرميليكوغلو سويو اشليت: بأسم 

 في تيجارت انونيم شيركيتي 

In the name of: CAKIRMELIKOGLU 
MADEN SUYU ISLETMESI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

, انونييييو كاديسييييي, جيتالكييييالي ماهاليسييييي :العنييييوان 

 تركيا / غيريسون  32/ 329: نو, كارديس ابارتماني

Address: Citlakkale Mahallesi, Inonu 
Caddesi, Kardes Apartmani, No: 159/ 
15 GIRESUN, Turkey  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 29503  79230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 23/06/2016  70/32/7332 :التاريخ 
مياه , (مشروبات)المياه المعدنية , البيرة: من اجل 

, مياه الصودا, مياه الطاولة, مياه النبع, معدنية منكهة
مشروبات مكربنة بنكهة , مشروبات وعصائر الفواكه

مركزات , (مشروبات)عصائر الخضروات , الفواكه
العصائر و مساحيق العصائر لتحضير مشروبات 

المشروبات الكحولية , المشروبات الخفيفة, هالفواك
 ( غير كحولية)مشروبات الطاقة , الخفيفة

In Respect of: Beers; mineral water 
[beverages], flavoured mineral water; spring 
water; table water; soda water; fruit drinks 
and juices; fruit-flavoured carbonated 
beverages; vegetable juices [beverages]; 
concentrates syrups or powders used in the 
preparation of fruit drinks; soft drinks, 
alcoholic soft drinks; energy drinks (non-
alcoholic)  

تشاكيرميليكوغلو سويو اشليتميسي ساناي : بأسم 

 في تيجارت انونيم شيركيتي 

In the name of: CAKIRMELIKOGLU 
MADEN SUYU ISLETMESI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

, انونييييو كاديسييييي, جيتالكييييالي ماهاليسييييي :العنييييوان 

 تركيا / غيريسون  32/ 329: نو, كارديس ابارتماني

Address: Citlakkale Mahallesi, Inonu 
Caddesi, Kardes Apartmani, No: 159/ 
15 GIRESUN, Turkey  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 29615  79232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 13/07/2016  30/32/7332 :التاريخ 
معدنية الزائفة؛ أجهزة الكشف عن العمالت ال: من اجل 

آالت الفاكس؛ أجهزة الهاتف؛ أجهزة تسجيل الصوت؛ 
أجهزة قياس؛ مفاتيح كهربائية؛ تركيبات كهربية للحماية 
ضد السرقة؛ النظارات؛ خاليا جلفانية؛ لوحات إعالنات 
إلكترونية؛ آليات لألجهزة التي تدار بالعملة المعدنية؛ 

اص مدمجة؛ مفكرات الكترونية؛ آالت تسجيل النقد؛ أقر
آالت تصوير؛ دوائر متكاملة؛ الرسوم المتحركة؛ أجهزة 
معالجة البيانات؛ أجهزة قراءة شفرة أعمدة البيانات 

؛ بطاقات [مسجلة]واألسعار؛ برمجيات الحاسوب 
مغناطيسية مشفرة؛ بطاقات هوية مغناطيسية ؛ بطاقات 

؛ أجهزة لفحص ختم [بطاقات ذكية]الدوائر المتكاملة 
ملصقات إلكترونية للسلع؛ وسائل لوضع عالمات الرسائل؛ 

خطوط الحاشية؛ الدكتافونات؛ آالت اقترا ؛ الجهاز 
اإللكتروني لمؤشر األرقام العشوائي؛ أجهزة وأدوات 
للوزن؛ مقياييس؛ أجهزة ومعدات بصرية؛ أسالب 
الكهربية؛ أجهزة مقاومة كهربية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ 

ء؛ أجهزة إشعاعية لألغراض ألياف ضوئية؛ أجهزة اإلطفا
الصناعية؛ أجهزة وقاية لالستخدام الشخصي ضد 
الحوادث؛ برامج الحاسوب، قابلة للتنزيل؛ بطاقات مشفرة؛ 
المكونات المادية في أجهزة الحاسب؛ أجهزة الحاسب؛ 
أجهزة ملحقة بالحاسوب؛ وسائط البيانات المغناطيسية؛ 

نات المادية المكو]معالجات بيانات دقيقة؛ شاشات عرض 
قابلة للتنزيل ] ؛ مطبوعات إلكترونية [في أجهزة الحاسب

؛ طابعات لالستخدام مع أجهزة الحاسب؛ ماسحات ضوئية [

In Respect of: False coin detectors; 
facsimile machines; telephone apparatus; 
sound recording apparatus; measuring 
instruments; electric switches; electric theft 
prevention installations; spectacles; galvanic 
cells; electronic notice boards; mechanisms 
for coin-operated apparatus; electronic 
agendas; cash registers; compact discs; 
cameras (photography); integrated circuits; 
animated cartoons; data processing 
apparatus; bar code readers; computer 
software (recorded); encoded magnetic 
cards; magnetic identity cards; integrated 
circuit cards (smart cards); apparatus to 
check franking; electronic tags for goods; 
hemline markers; dictating machines; voting 
machines; electronic random number 
indicator equipment; weighing apparatus 
and instruments; gauges; optical apparatus 
and instruments; electric wires; electric 
resistances; remote control apparatus; 
optical fibers; extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; protection 
devices for personal use against accidents; 
computer software applications, 
downloadable; encoded key cards; computer 
hardware; computers; computer peripheral 
devices; magnetic data media; 
microprocessors; monitors (computer 
hardware); electronic publications, 
downloadable; printers for use with 
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  Trade Mark No.: 29503  79230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 23/06/2016  70/32/7332 :التاريخ 
مياه , (مشروبات)المياه المعدنية , البيرة: من اجل 

, مياه الصودا, مياه الطاولة, مياه النبع, معدنية منكهة
مشروبات مكربنة بنكهة , مشروبات وعصائر الفواكه

مركزات , (مشروبات)عصائر الخضروات , الفواكه
العصائر و مساحيق العصائر لتحضير مشروبات 

المشروبات الكحولية , المشروبات الخفيفة, هالفواك
 ( غير كحولية)مشروبات الطاقة , الخفيفة

In Respect of: Beers; mineral water 
[beverages], flavoured mineral water; spring 
water; table water; soda water; fruit drinks 
and juices; fruit-flavoured carbonated 
beverages; vegetable juices [beverages]; 
concentrates syrups or powders used in the 
preparation of fruit drinks; soft drinks, 
alcoholic soft drinks; energy drinks (non-
alcoholic)  

تشاكيرميليكوغلو سويو اشليتميسي ساناي : بأسم 

 في تيجارت انونيم شيركيتي 

In the name of: CAKIRMELIKOGLU 
MADEN SUYU ISLETMESI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

, انونييييو كاديسييييي, جيتالكييييالي ماهاليسييييي :العنييييوان 

 تركيا / غيريسون  32/ 329: نو, كارديس ابارتماني

Address: Citlakkale Mahallesi, Inonu 
Caddesi, Kardes Apartmani, No: 159/ 
15 GIRESUN, Turkey  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 29615  79232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 13/07/2016  30/32/7332 :التاريخ 
معدنية الزائفة؛ أجهزة الكشف عن العمالت ال: من اجل 

آالت الفاكس؛ أجهزة الهاتف؛ أجهزة تسجيل الصوت؛ 
أجهزة قياس؛ مفاتيح كهربائية؛ تركيبات كهربية للحماية 
ضد السرقة؛ النظارات؛ خاليا جلفانية؛ لوحات إعالنات 
إلكترونية؛ آليات لألجهزة التي تدار بالعملة المعدنية؛ 

اص مدمجة؛ مفكرات الكترونية؛ آالت تسجيل النقد؛ أقر
آالت تصوير؛ دوائر متكاملة؛ الرسوم المتحركة؛ أجهزة 
معالجة البيانات؛ أجهزة قراءة شفرة أعمدة البيانات 

؛ بطاقات [مسجلة]واألسعار؛ برمجيات الحاسوب 
مغناطيسية مشفرة؛ بطاقات هوية مغناطيسية ؛ بطاقات 

؛ أجهزة لفحص ختم [بطاقات ذكية]الدوائر المتكاملة 
ملصقات إلكترونية للسلع؛ وسائل لوضع عالمات الرسائل؛ 

خطوط الحاشية؛ الدكتافونات؛ آالت اقترا ؛ الجهاز 
اإللكتروني لمؤشر األرقام العشوائي؛ أجهزة وأدوات 
للوزن؛ مقياييس؛ أجهزة ومعدات بصرية؛ أسالب 
الكهربية؛ أجهزة مقاومة كهربية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ 

ء؛ أجهزة إشعاعية لألغراض ألياف ضوئية؛ أجهزة اإلطفا
الصناعية؛ أجهزة وقاية لالستخدام الشخصي ضد 
الحوادث؛ برامج الحاسوب، قابلة للتنزيل؛ بطاقات مشفرة؛ 
المكونات المادية في أجهزة الحاسب؛ أجهزة الحاسب؛ 
أجهزة ملحقة بالحاسوب؛ وسائط البيانات المغناطيسية؛ 

نات المادية المكو]معالجات بيانات دقيقة؛ شاشات عرض 
قابلة للتنزيل ] ؛ مطبوعات إلكترونية [في أجهزة الحاسب

؛ طابعات لالستخدام مع أجهزة الحاسب؛ ماسحات ضوئية [

In Respect of: False coin detectors; 
facsimile machines; telephone apparatus; 
sound recording apparatus; measuring 
instruments; electric switches; electric theft 
prevention installations; spectacles; galvanic 
cells; electronic notice boards; mechanisms 
for coin-operated apparatus; electronic 
agendas; cash registers; compact discs; 
cameras (photography); integrated circuits; 
animated cartoons; data processing 
apparatus; bar code readers; computer 
software (recorded); encoded magnetic 
cards; magnetic identity cards; integrated 
circuit cards (smart cards); apparatus to 
check franking; electronic tags for goods; 
hemline markers; dictating machines; voting 
machines; electronic random number 
indicator equipment; weighing apparatus 
and instruments; gauges; optical apparatus 
and instruments; electric wires; electric 
resistances; remote control apparatus; 
optical fibers; extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; protection 
devices for personal use against accidents; 
computer software applications, 
downloadable; encoded key cards; computer 
hardware; computers; computer peripheral 
devices; magnetic data media; 
microprocessors; monitors (computer 
hardware); electronic publications, 
downloadable; printers for use with 
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  Trade Mark No.: 29615  79232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 13/07/2016  30/32/7332 :التاريخ 
معدنية الزائفة؛ أجهزة الكشف عن العمالت ال: من اجل 

آالت الفاكس؛ أجهزة الهاتف؛ أجهزة تسجيل الصوت؛ 
أجهزة قياس؛ مفاتيح كهربائية؛ تركيبات كهربية للحماية 
ضد السرقة؛ النظارات؛ خاليا جلفانية؛ لوحات إعالنات 
إلكترونية؛ آليات لألجهزة التي تدار بالعملة المعدنية؛ 

اص مدمجة؛ مفكرات الكترونية؛ آالت تسجيل النقد؛ أقر
آالت تصوير؛ دوائر متكاملة؛ الرسوم المتحركة؛ أجهزة 
معالجة البيانات؛ أجهزة قراءة شفرة أعمدة البيانات 

؛ بطاقات [مسجلة]واألسعار؛ برمجيات الحاسوب 
مغناطيسية مشفرة؛ بطاقات هوية مغناطيسية ؛ بطاقات 

؛ أجهزة لفحص ختم [بطاقات ذكية]الدوائر المتكاملة 
ملصقات إلكترونية للسلع؛ وسائل لوضع عالمات الرسائل؛ 

خطوط الحاشية؛ الدكتافونات؛ آالت اقترا ؛ الجهاز 
اإللكتروني لمؤشر األرقام العشوائي؛ أجهزة وأدوات 
للوزن؛ مقياييس؛ أجهزة ومعدات بصرية؛ أسالب 
الكهربية؛ أجهزة مقاومة كهربية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ 

ء؛ أجهزة إشعاعية لألغراض ألياف ضوئية؛ أجهزة اإلطفا
الصناعية؛ أجهزة وقاية لالستخدام الشخصي ضد 
الحوادث؛ برامج الحاسوب، قابلة للتنزيل؛ بطاقات مشفرة؛ 
المكونات المادية في أجهزة الحاسب؛ أجهزة الحاسب؛ 
أجهزة ملحقة بالحاسوب؛ وسائط البيانات المغناطيسية؛ 

نات المادية المكو]معالجات بيانات دقيقة؛ شاشات عرض 
قابلة للتنزيل ] ؛ مطبوعات إلكترونية [في أجهزة الحاسب

؛ طابعات لالستخدام مع أجهزة الحاسب؛ ماسحات ضوئية [

In Respect of: False coin detectors; 
facsimile machines; telephone apparatus; 
sound recording apparatus; measuring 
instruments; electric switches; electric theft 
prevention installations; spectacles; galvanic 
cells; electronic notice boards; mechanisms 
for coin-operated apparatus; electronic 
agendas; cash registers; compact discs; 
cameras (photography); integrated circuits; 
animated cartoons; data processing 
apparatus; bar code readers; computer 
software (recorded); encoded magnetic 
cards; magnetic identity cards; integrated 
circuit cards (smart cards); apparatus to 
check franking; electronic tags for goods; 
hemline markers; dictating machines; voting 
machines; electronic random number 
indicator equipment; weighing apparatus 
and instruments; gauges; optical apparatus 
and instruments; electric wires; electric 
resistances; remote control apparatus; 
optical fibers; extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; protection 
devices for personal use against accidents; 
computer software applications, 
downloadable; encoded key cards; computer 
hardware; computers; computer peripheral 
devices; magnetic data media; 
microprocessors; monitors (computer 
hardware); electronic publications, 
downloadable; printers for use with 

؛ حاسبات الجيب؛ آالت تستخدم [معدات معالجة البيانات]
؛ ماكينات عد وتصنيف (اي تي ام)في الخدمة المصرفية 

 . النقود، ماكينات حفظ الشيكات

computers; scanners (data processing 
equipment); pocket calculators; automated 
teller machines (ATM); money counting and 
sorting machines; cheque memorizing 
machines.  

 In the name of: CHINA UNIONPAY . ، ليمتد.تشاينا يونيونباي كو: بأسم 
CO., LTD.  

غيوشوجينغ روود، بودونغ،  592. نمبر :العنوان 

 . ، جمهورية الصين الشعبية733730شانغهاي 

Address: No. 498 Guoshoujing Road, 
Pudong, Shanghai 201203, P. R. China  

 نابلس  -ونطم :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 29615  79232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 13/07/2016  30/32/7332 :التاريخ 
معدنية الزائفة؛ أجهزة الكشف عن العمالت ال: من اجل 

آالت الفاكس؛ أجهزة الهاتف؛ أجهزة تسجيل الصوت؛ 
أجهزة قياس؛ مفاتيح كهربائية؛ تركيبات كهربية للحماية 
ضد السرقة؛ النظارات؛ خاليا جلفانية؛ لوحات إعالنات 
إلكترونية؛ آليات لألجهزة التي تدار بالعملة المعدنية؛ 

اص مدمجة؛ مفكرات الكترونية؛ آالت تسجيل النقد؛ أقر
آالت تصوير؛ دوائر متكاملة؛ الرسوم المتحركة؛ أجهزة 
معالجة البيانات؛ أجهزة قراءة شفرة أعمدة البيانات 

؛ بطاقات [مسجلة]واألسعار؛ برمجيات الحاسوب 
مغناطيسية مشفرة؛ بطاقات هوية مغناطيسية ؛ بطاقات 

؛ أجهزة لفحص ختم [بطاقات ذكية]الدوائر المتكاملة 
ملصقات إلكترونية للسلع؛ وسائل لوضع عالمات الرسائل؛ 

خطوط الحاشية؛ الدكتافونات؛ آالت اقترا ؛ الجهاز 
اإللكتروني لمؤشر األرقام العشوائي؛ أجهزة وأدوات 
للوزن؛ مقياييس؛ أجهزة ومعدات بصرية؛ أسالب 
الكهربية؛ أجهزة مقاومة كهربية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ 

ء؛ أجهزة إشعاعية لألغراض ألياف ضوئية؛ أجهزة اإلطفا
الصناعية؛ أجهزة وقاية لالستخدام الشخصي ضد 
الحوادث؛ برامج الحاسوب، قابلة للتنزيل؛ بطاقات مشفرة؛ 
المكونات المادية في أجهزة الحاسب؛ أجهزة الحاسب؛ 
أجهزة ملحقة بالحاسوب؛ وسائط البيانات المغناطيسية؛ 

نات المادية المكو]معالجات بيانات دقيقة؛ شاشات عرض 
قابلة للتنزيل ] ؛ مطبوعات إلكترونية [في أجهزة الحاسب

؛ طابعات لالستخدام مع أجهزة الحاسب؛ ماسحات ضوئية [

In Respect of: False coin detectors; 
facsimile machines; telephone apparatus; 
sound recording apparatus; measuring 
instruments; electric switches; electric theft 
prevention installations; spectacles; galvanic 
cells; electronic notice boards; mechanisms 
for coin-operated apparatus; electronic 
agendas; cash registers; compact discs; 
cameras (photography); integrated circuits; 
animated cartoons; data processing 
apparatus; bar code readers; computer 
software (recorded); encoded magnetic 
cards; magnetic identity cards; integrated 
circuit cards (smart cards); apparatus to 
check franking; electronic tags for goods; 
hemline markers; dictating machines; voting 
machines; electronic random number 
indicator equipment; weighing apparatus 
and instruments; gauges; optical apparatus 
and instruments; electric wires; electric 
resistances; remote control apparatus; 
optical fibers; extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; protection 
devices for personal use against accidents; 
computer software applications, 
downloadable; encoded key cards; computer 
hardware; computers; computer peripheral 
devices; magnetic data media; 
microprocessors; monitors (computer 
hardware); electronic publications, 
downloadable; printers for use with 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 29616  79232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  02 :في الصنف 

  Date: 13/07/2016  30/32/7332 :التاريخ 
تحويل األموال إلكترونياً؛ خدمات بطاقات : من اجل 

الدين؛ خدمات التمويل؛ المعلومات المالية؛ 
االستشارات المالية؛ توفير البطاقات االئتمانية؛ 

ئتمان؛ إصدار البطاقات االئتمانية؛ خدمات بطاقات اال
تحصيل اإليجارات؛ األعمال المصرفية؛ خدمات 
التحريات المالية المتعلقة ببطاقات االئتمان؛ التقييم 

؛ تثمين [تأمين وأعمال مصرفية وعقارات]المالي 
المجوهرات؛ السمسرة؛ جمع األموال لألعمال 
الخيرية؛ سمسرة الرهونات؛ التأمين؛ توفير 

لكتروني؛ سمسرة المعلومات المالية عبر الموقع اإل
التأمين؛ إصدار شيكات سياحية؛ التحقق من 

 . الشيكات؛ األعمال المصرفية عبر الهاتف

In Respect of: Electronic funds transfer; 
debit card services; financing services; 
financial information; financial consultancy; 
provision of credit cards; issuance of credit 
cards; credit card services; rent collection; 
banking; financial investigation services 
relating to credit cards; financial evaluation 
(insurance, banking, real estate); exchanging 
money; jewelry appraisal; brokerage; 
charitable fund raising; pawn brokerage; 
insurance underwriting; providing financial 
information via a web site; insurance 
brokerage; issuing of travellers’ cheques; 
cheque verification; online banking  

 In the name of: CHINA UNIONPAY . ، ليمتد.تشاينا يونيونباي كو: بأسم 
CO., LTD.  

غيوشييوجينغ روود، بودونييغ،  592. نمبيير :العنييوان 

 . ، جمهورية الصين الشعبية733730شانغهاي 

Address: No. 498 Guoshoujing Road, 
Pudong, Shanghai 201203, P. R. China  

 نابلس  -ونطم :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

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

  ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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  Trade Mark No.: 29968  79922 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 19/09/2016  39/39/7332 :التاريخ 
, منظفات الوجه, غسوالت الشعر, الصابون: من اجل 

, اقنعة التجميل, مواد التجميل, مستحضرات التنظيف
الزيوت , منظفات االسنان, مظلل العيون, العطور
 احمر الشفاه , ملمع االظافر, االساس

In Respect of: Soaps; Hair lotions; Facial 
cleanser; Cleaning preparations; Cosmetics; 
Beauty masks; Perfumes; Eyeshadow; 
Dentifrices; Essential oils; Nail polish; 
Lipsticks  

 In the name of: Yiwu Romantic Bird . ال تي دي, .ييو رومانتيك بيرد كوزماتيك كو: بأسم 
Cosmetic Co., Ltd.  

يييييو , شانغكسيييي, يكسيييي انداسيييتريال زون :العنيييوان 

 الصين , زيجيان بروفينس, سيتي

Address: Yixi industrial zone, Shangxi, 
Yiwu City, Zhejiang Province, China  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 29616  79232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  02 :في الصنف 

  Date: 13/07/2016  30/32/7332 :التاريخ 
تحويل األموال إلكترونياً؛ خدمات بطاقات : من اجل 

الدين؛ خدمات التمويل؛ المعلومات المالية؛ 
االستشارات المالية؛ توفير البطاقات االئتمانية؛ 

ئتمان؛ إصدار البطاقات االئتمانية؛ خدمات بطاقات اال
تحصيل اإليجارات؛ األعمال المصرفية؛ خدمات 
التحريات المالية المتعلقة ببطاقات االئتمان؛ التقييم 

؛ تثمين [تأمين وأعمال مصرفية وعقارات]المالي 
المجوهرات؛ السمسرة؛ جمع األموال لألعمال 
الخيرية؛ سمسرة الرهونات؛ التأمين؛ توفير 

لكتروني؛ سمسرة المعلومات المالية عبر الموقع اإل
التأمين؛ إصدار شيكات سياحية؛ التحقق من 

 . الشيكات؛ األعمال المصرفية عبر الهاتف

In Respect of: Electronic funds transfer; 
debit card services; financing services; 
financial information; financial consultancy; 
provision of credit cards; issuance of credit 
cards; credit card services; rent collection; 
banking; financial investigation services 
relating to credit cards; financial evaluation 
(insurance, banking, real estate); exchanging 
money; jewelry appraisal; brokerage; 
charitable fund raising; pawn brokerage; 
insurance underwriting; providing financial 
information via a web site; insurance 
brokerage; issuing of travellers’ cheques; 
cheque verification; online banking  

 In the name of: CHINA UNIONPAY . ، ليمتد.تشاينا يونيونباي كو: بأسم 
CO., LTD.  

غيوشييوجينغ روود، بودونييغ،  592. نمبيير :العنييوان 

 . ، جمهورية الصين الشعبية733730شانغهاي 

Address: No. 498 Guoshoujing Road, 
Pudong, Shanghai 201203, P. R. China  

 نابلس  -ونطم :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

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

  ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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  Trade Mark No.: 30075  50003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  0 :في الصنف 

  Date: 06/10/2016  00/00/6000: التاريخ 
فيما عدا تلك المستعملة للمركبات ) الموتورات الكهربائية : من اجل 
فيما عدا تلك المستعملة للمركبات ) وموتورات التشغيل( االرضية

ومعدات القطع الكهربائية والمولدات الكهربائية ومعدات ( رضيةاال
االشعال لمحركات االحتراق الداخلية وقابس مسخن وشمعة اشعال 
واجهزة احساس وموزعات االشعال واسالك االشعال والمغناطيس 
وموصالت شنعات االشعال، مضخات الحقن ومضخات الوقود 

السكب، صمامات والضابطات وفتحات السكب وحامالت فتحات 
اآلالت، مرشحات الوقود ومرشحات الزيوت ومرشحات الهواء، 
مضخات هيدرولية وموتورات هيدرولية وصمامات هيدروليه 
واسطوانة المكبس الهيدرولي ومجمعات هيدرولية ومرشحات 
هيدرولية وعجل القيادة ذات قوة مساعدة ومكبح يعمل بالهواء 

وط وخصوصا ضاغط الهواء المضغوط ادوات تعمل بالهواء المضغ
خزانات المكبح الهوائي وصمامات القيادة المكبح وشاحنات العادم 
التربينية والضابطات االلكترونية المستعملة في التصنيع وبالتحديد 
االنظمة المحسوبة الضابطة لصناعة ادوات اآلالت وضابطات 
اللحامبالمقاومة ومقود سرفو الذي ال يحتوي على فراشي ومحور 

وران المقود وضابطات االنسان اآللي وضابطات الدارات د
المبرمجة، العناصر التي تستعمل في عمليات التجميع الصناعية 

بالتحديد طاوالت العمل ) االوتوماتيكية وتشمل عناصر اماكن العمل 
والمقاعد واطارات اآلالت واشكال االمان والحراسة ومقاعد العمل 

( حامالت الحقائب ومكابس الطاوالتالدوارة واجزاء حاضن خاليا و
ومواد االستعمال وعناصر التوجيه وخصوصا احزمة وحلقات النقل 

وادوات ( والناقالت الصناعية واالهتزازية وادوات قالبة والناقالت
المعالجة الكهربائية القابلة للبرمجة وتشمل القوابص والمحاور 

ميع االوتوماتيكي لالنسان اآللي اليدوي والضابطات االلكترونية لتج
في العمليات الصناعية، االت الحفر والتشكيل الميكانيكية والحرارية 

االت تغليف المواد الغذائية المجمدة، االدوات ( والكتروكيماوية
الكهربائية وادوات الطاقة وادوات الباء الكهربائية وادوات االدخال، 

ت والمولدات آالت المطبخ الكهربائية وتوابعها، الجاليات والغساال

In Respect of: Electric motors (other than for land 
vehicles),electric cutting equipment, starting motors 
(other than for land vehicles), electric generators, 
ignition installations for internal combustion engines, 
heater plugs, spark plugs, lambda sensors, ignition 
distributors, ignition coils, magnetos, spark plug 
connectors: injection pumps, fuel pumps, governors, 
nozzles and nozzle holders; machine valves; fuel 
filters, oil filters, air filters; hydraulic pumps, 
hydraulic motors, hydraulic valves, hydraulic 
cylinders, hydraulic accumulators, hydraulic filters, 
power-assisted steering, compressed air-brakes, 
compressed air-operated equipment, namely air 
compressors, airbrake reservoirs, steering valves, 
brake valves, exhaust turbo-superchchers; electronic 
controls for use in manufacturing, namely computer 
controlled systems for manufacturing machine tools, 
resistance welding controls, brushless servo drives and 
spindle drives, robot controls, programmable logic 
controls; modular elements for use in automated 
assembly manufacturing processes, including work 
place elements,(namely work tables and benches, 
machine frames, safety and guard structures, 
swiveling work seats, parts stilloges, case lifters, table 
presses) and materials handling and orientation 
elements,(namely conveyor belts and chain, industrial 
and vibratory conveyors, tipping devices, transfer 
conveyors) and programmable electrical handling 
devices including grippers and swivel arm robots and 
electronic controls for automated assembly in 
manufacturing processes; deburring and contouring 
machines ( mechanical, thermal and electrochemical); 
frozen food packaging machines; electric tools, power 
tools, electric building tools, insert tools; electric 
kitchen machines and accessories; dishwashers, 
washing machines, high-frequency generators; starting 

العالية التردد، اجهزة التشغيل لمحركات االحتراق الداخلية، اجزاء 
  0وقطع مشمولة في الصنف 

devices for internal combustion engines; parts and 
fittings included in Class 7 for all the aforesaid goods  

 In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaa W شركة الملحم للتوزيع والتسويق : بأسم 
Al Tasweeq  

  Address: Palestine - Ramallah رام هللا فلسطين  :العنوان 
 . 0ط/ بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 30260  03723 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  52 :في الصنف 

  Date: 09/11/2016  39/33/7332 :التاريخ 
الممارسة القانونية ، االستشارات القانونية : من اجل 

، الخدمات القانونية ، خدمات العمالء القانونية ، 
ات تأسيس وتسجيل الشركات خدمات المحاماة ، خدم

، خدمات ( خدمات قانونية)، تسجيل أسماء المجال 
تصديق وصياغة العقود ، حماية وإدارة حقوق 
التأليف والنشر ، حقوق الملكية الفكرية ، خدمات 
الملكية الفكرية ، األبحاث القانونية ، خدمات 
المرافعات ، الترخيص ، التحقق من الملكية ، إصدار 

القانونية ، المشورة القانونية ، خدمات  المعلومات
 الدعم القانوني ، المعلومات القانونية 

In Respect of: Legal practice, legal 
consultancy, legal services, client legal services, 
lawyer services, incorporation and registration 
of companies services, registration of domain 
names (legal services), attestation and drafting 
of contracts services, protection and 
management of copyrights, intellectual 
property rights, intellectual property services, 
legal researches, litigation services, licensing, 
verification of title, issuing of legal 
information, legal advice, legal support 
services, legal information  

 In the name of: Al Tamimi & Company م .م.ذ -التميمي آند كومباني منطقة حرة : بأسم 
FZ-LLC  

، الطييابق األرضييي، 32، مبنييه رقييم 32مكتييب رقييم  :العنييوان 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 233322. ب.ص
Address: Office No. 08, Building No. 05, 
Ground Floor, P.O. Box 500188, Dubai, 
United Arab Emirates  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

20
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  Trade Mark No.: 30380  03023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 29/11/2016  79/33/7332 :التاريخ 
 ,In Respect of: Cocktails, non-alcoholic : من اجل 

Essences for making beverages, Fruit extracts 
(non alcoholic-), Fruit juice beverages (non-
alcoholic), Fruit juice beverages (non 
alcoholic), Fruit juices, Fruit nectar, non 
alcoholic, Grape must, unfermented, Juice 
(fruit), Mineral water (beverage), Must, Non-
alcoholic beverages, Non-alcoholic fruit 
extracts, Non-alcoholic fruit juice beverages, 
Sherbets (beverages), Sorbets (beverages), 
Syrups for beverages.  

شركة جاردينيا للمشروبات والعصائر : بأسم 

 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Gardenia 
Lilmashrobat Walasaer Mosahama 
Khososiya  

 Address: Nablus Borqa Sharea شار  الماطورات / برقة/ نابلس :العنوان 
Almatorat  

بق رام هللا، عمارة البكري، الطا :عنوان التبليغ 
 الخامس، مكتب رقم 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 30380  03023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 29/11/2016  79/33/7332 :التاريخ 
 ,In Respect of: Cocktails, non-alcoholic : من اجل 

Essences for making beverages, Fruit extracts 
(non alcoholic-), Fruit juice beverages (non-
alcoholic), Fruit juice beverages (non 
alcoholic), Fruit juices, Fruit nectar, non 
alcoholic, Grape must, unfermented, Juice 
(fruit), Mineral water (beverage), Must, Non-
alcoholic beverages, Non-alcoholic fruit 
extracts, Non-alcoholic fruit juice beverages, 
Sherbets (beverages), Sorbets (beverages), 
Syrups for beverages.  

شركة جاردينيا للمشروبات والعصائر : بأسم 

 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Gardenia 
Lilmashrobat Walasaer Mosahama 
Khososiya  

 Address: Nablus Borqa Sharea شار  الماطورات / برقة/ نابلس :العنوان 
Almatorat  

بق رام هللا، عمارة البكري، الطا :عنوان التبليغ 
 الخامس، مكتب رقم 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 30746  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  79 :في الصنف 

  Date: 31/01/2017  03/33/7332 :التاريخ 
خضروات مجمدة؛ فواكه مجمدة؛ : من اجل 

جففة؛ خضروات مطهوة وفواكه مطهوة خضروات م
فواكه مجففة؛ خضروات محفوظة؛ فواكه محفوظة؛ 
خضروات معل بة؛ فواكه معلبة، زيوت صالحة لألكل؛ 

ذرة،حمص ، فول، زيت ، تونة ، ,دهون صالحة لألكل
 . مرتديال 

In Respect of: Canned vegetables; 
Canned fruits, Edible oils; Edible fats, 
Corn, Homs, Bean, Oil, Tuna, 
Mortadella.  

 In the name of: Tamer Ribhi Ahmad تامر ربحي أحمد ظاهر : بأسم 
Thaher  

, نييييابلس, شييييار  عصيييييرة, سييييكاي مييييول :العنييييوان 

 فلسطين 

Address: SKY mall, Asera Str. , Nablus, 
Palestine  

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

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 30380  03023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 29/11/2016  79/33/7332 :التاريخ 
 ,In Respect of: Cocktails, non-alcoholic : من اجل 

Essences for making beverages, Fruit extracts 
(non alcoholic-), Fruit juice beverages (non-
alcoholic), Fruit juice beverages (non 
alcoholic), Fruit juices, Fruit nectar, non 
alcoholic, Grape must, unfermented, Juice 
(fruit), Mineral water (beverage), Must, Non-
alcoholic beverages, Non-alcoholic fruit 
extracts, Non-alcoholic fruit juice beverages, 
Sherbets (beverages), Sorbets (beverages), 
Syrups for beverages.  

شركة جاردينيا للمشروبات والعصائر : بأسم 

 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Gardenia 
Lilmashrobat Walasaer Mosahama 
Khososiya  

 Address: Nablus Borqa Sharea شار  الماطورات / برقة/ نابلس :العنوان 
Almatorat  

بق رام هللا، عمارة البكري، الطا :عنوان التبليغ 
 الخامس، مكتب رقم 

 

Address for Services :   
 

 

  

21
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  Trade Mark No.: 30920  03973 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 26/02/2017  72/37/7332 :التاريخ 
خدمات البيع بالتجزئة لألثات والمفروشات : من اجل 
 . المنزلية

In Respect of: Retail store services featuring 
furniture and home furnishings  

 In the name of: Ashley Furniture شركة اشلي لصناعات األثاث : بأسم 
Industries, Inc.  

واليية ويسكونسين , اركادييا, ون اشيلي واي :العنوان 

25237  

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612  

اليريا سنتر ص ب نابلس عمارة ج :عنوان التبليغ 
222  

 

Address for Services :   
 

 
  

  
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 30922  03977 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 27/02/2017  72/37/7332 :التاريخ 
خدمات البيع بالتجزئة لألثات والمفروشات : من اجل 
 . المنزلية

In Respect of: Retail store services featuring 
furniture and home furnishings  

 In the name of: Ashley Furniture شركة اشلي لصناعات األثاث : بأسم 
Industries, Inc.  

واليية ويسكونسين , اركادييا, ون اشيلي واي :العنوان 

25237  

Address: One Ashley Way, Arcadia, 
Wisconsin 54612  

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

Address for Services :   
 

 

  

22
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  Trade Mark No.: 31271  03723 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 09/04/2017  39/35/7332 :التاريخ 
، محامل ( كيب للمرابترا)مضخات هوائية : من اجل 

مقاومة لالحتكاب لالالت ، منصات مقاومة لالحتكاب 
, ادوات ضد التلوث للمحركات والمكائن ,لألالت 

حلقات , حاور دواليب االالت ,( االت )مرذاذات 
كتائب ارتكاز لالالت , محامل كريات , كريات المحامل 

محامل العمدة نقل الحركة , حلقات لكريات المحامل , 
, مكائن نفخ ,مضخات بيرة , ( اجزاء االت ) محامل, 

االت نفخ لضغط وتصريف ونقل االطارات , االت نفخ 
, مغذيات للمكرثبات , (اجزاء االت )انابيب المراجل , 

, (اجزاء االت )صمامات مطقطقة , ازاميل لالالت 
مرشات تدار بالهواء , االت تدار بالهواء المطغوط
مضخات , المصطكاوية المضغوط لبثق المعاجين 
اذر  , ( االت)ضاغطات , تدار بالهواء المضغوط 

اليات تحكم , توصيل لالالت والمحركات والمكائن 
مفاتيح تحكم ,لالالت اوالمكائن او المحركات 
مفاتيح تحكم ,هيدرولية لالالت والمحركات والمكائن 

, تدار بالهواءالمضغوط لالالت والمحركات والمكائن 
علب , ( اجهزة االت)مرافق , ( هزة رفع اج)رافعات 

رؤوس , مرافق لالالت والمحركات والمكائن 
اسطوانات , اسطوانات لالالت , اسطوانات للمكائن 
ظروف المثاقب , اجهزة تسوية , للمحركات والمكائن 

رؤوس ,( اجهزة االت )لقم حفر , ( اجهزة االت )
ة مثاقب كهربائي, االت حفر , ( اجهزة االت) حفر
عدد تحمل , اجهزة رفع ,مطارق كهربائية , يدوية

In Respect of: Air pumps [garage 
installations] , Anti-friction bearings for 
machines , Anti-friction pads for machines , 
Anti-pollution devices for motors and engines , 
Atomisers [machines] , Axles for machines , 
Ball rings for bearings , Ball-bearings , 
Bearing brackets for machines , Bearings (Ball 
rings for—) , Bearings for transmission shafts , 
Bearings [parts of machines] , Beer pumps , 
Blowing engines , Blowing machines , Blowing 
machines for the compression, exhaustion and 
transport of gases , Boiler tubes [parts of 
machines] , Carburetter feeders , Carburetters 
, Chisels for machines , Clack valves [parts of 
machines] , Compressed air machines , 
Compressed air guns for the extrusion of 
mastics , Compressed air pumps , 
Compressors [machines] , Connecting rods for 
machines, motors and engines , Control 
mechanisms for machines, engines or motors , 
Controls (Hydraulic—) for machines, motors 
and engines , Controls (Pneumatic—) for 
machines, motors and engines , Cranes [lifting 
and hoisting apparatus] , Cranks [parts of 
machines] , Crankcases for machines, motors 
and engines , Cylinder heads for engines , 
Cylinders for motors and enginesc , Dressing 
(Apparatus for—) , Drill chucks [parts of 
machines] , Drilling bits [parts of machines] , 
Drilling heads [parts of machines] , Drilling 
machines , Drills (Electric hand—) , Electric 

( اجزاء االت )مطارق , باليد بخالف التي تدار يوميا 
) االت شحن اوتوماتيكية , ( اجزاء االت )عالقات , 

, اجهزة تثبيت العدد االلية , رافعات , ( اجهزة مناولة 
اجزاء )صناديق للمرتكزات , ( االت )رافعات نقاله 

اجهزة رفع , ( اجزاء االت ) كزات اعمدة مرت, ( االت 
اجزاء )مشحمات , مضخات تشحيم ,مقصات تحميل , 

, عدد الية , دواليب تنظيم سرعة االالت , ( االت 
, مطارق تدار بالوء المضغوط , دواليب الية 

منظمات ضغط , ( اجزاء االت )مخفضات ضغط 
, ( اجزاء االت )صمامات ضغط , ( اجزاء االت )

اجزاء )منظمات , ذات جراند مسننة وتروس  رافعات
, اذر  توصيل لالالت والمحركات والمكائن , ( االت 

محامل , محامل ذاتية التزييت , محامل دحروجية 
اجهزة اقال  للمحركات , العمدة نقل الحركة 

عدد تحمل باليد , االت تشكيل بالطرق , والمكائن 
عدد االلية أجهزة تثبيت ال, بخالف التي تدار يوميا 

, محامل العمدة نقل الحركة ,( اجهزة االت )عداد
مجموعة , رافعات للشاحنات , رافعات للشاحنات 

 ونشات , الرؤوس االلية 

hammers , Elevating apparatus , Hand-held 
tools, other than hand-operated , Hammers 
[parts of machines] , Hangers [parts of 
machines] , Handling machines, automatic 
[manipulators] , Hoists , Holding devices for 
machine tools , Jacks [machines] , Journal 
boxes [parts of machines] , Journals [parts of 
machines] , Lifting apparatus , Loading ramps 
, Lubricating pumps , Lubricators [parts of 
machines] , Machine fly-wheels , Machine tools 
, Machine wheels , Pneumatic hammers , 
Pressure reducers [parts of machines] , 
Pressure regulators [parts of machines] , 
Pressure valves [parts of machines] , Rack and 
pinion jacks , Regulators [parts of machines] , 
Rods (Connecting —) for machines, motors 
and engines , Roller bearings , Self-oiling 
bearings , Shafts (Bearings for transmission—) 
, Starters for motors and engines , Swaging 
machines , Tools (Hand-held—), other than 
handoperated , Tools (Holding devices for 
machine-) , Tools [parts of machines] , 
Transmission shafts (Bearings for—) , Truck 
lifts , Waggon lifts , Wheelwork (Machine—) , 
Winches ,  

صناعية مساهمة شركة نورم للتوريدات ال: بأسم 

 خصوصة 

In the name of: Sharekat Norm 
Leltawredat Alsenaiya Mosahama 
Khososiya  

نابلس عسكر شيار  الحسيبة عميارة فيصيل  :العنوان 

 طبيلة 

Address: Nablus Askar Share'a 
Alhesbah A'emaret Fisal Tbileh  

 5ط  رام هللا دوار المنارة عمارة امية :عنوان التبليغ 
  3292293200جوال 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31292  03797 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  2 :في الصنف 

  Date: 11/04/2017  33/35/7332 :التاريخ 
  In Respect of: Aluminum االلمنيوم : من اجل 
 In the name of: Aluminum Peearl نيوم شركة اللؤلؤه لاللم: بأسم 

Company  
الشييييييار  الرئيسييييييي -عتيييييييل -طييييييولكرم :العنييييييوان 

397225023  

Address: Tulkarm-Attil-Main Street 
092664380  

الشار  الرئيسي -عتيل -طولكرم :عنوان التبليغ 
397225023  

 

Address for Services :  Tulkarm-Attil-
Main Street 092664380   

 

  

( اجزاء االت )مطارق , باليد بخالف التي تدار يوميا 
) االت شحن اوتوماتيكية , ( اجزاء االت )عالقات , 

, اجهزة تثبيت العدد االلية , رافعات , ( اجهزة مناولة 
اجزاء )صناديق للمرتكزات , ( االت )رافعات نقاله 

اجهزة رفع , ( اجزاء االت ) كزات اعمدة مرت, ( االت 
اجزاء )مشحمات , مضخات تشحيم ,مقصات تحميل , 

, عدد الية , دواليب تنظيم سرعة االالت , ( االت 
, مطارق تدار بالوء المضغوط , دواليب الية 

منظمات ضغط , ( اجزاء االت )مخفضات ضغط 
, ( اجزاء االت )صمامات ضغط , ( اجزاء االت )

اجزاء )منظمات , ذات جراند مسننة وتروس  رافعات
, اذر  توصيل لالالت والمحركات والمكائن , ( االت 

محامل , محامل ذاتية التزييت , محامل دحروجية 
اجهزة اقال  للمحركات , العمدة نقل الحركة 

عدد تحمل باليد , االت تشكيل بالطرق , والمكائن 
عدد االلية أجهزة تثبيت ال, بخالف التي تدار يوميا 

, محامل العمدة نقل الحركة ,( اجهزة االت )عداد
مجموعة , رافعات للشاحنات , رافعات للشاحنات 

 ونشات , الرؤوس االلية 

hammers , Elevating apparatus , Hand-held 
tools, other than hand-operated , Hammers 
[parts of machines] , Hangers [parts of 
machines] , Handling machines, automatic 
[manipulators] , Hoists , Holding devices for 
machine tools , Jacks [machines] , Journal 
boxes [parts of machines] , Journals [parts of 
machines] , Lifting apparatus , Loading ramps 
, Lubricating pumps , Lubricators [parts of 
machines] , Machine fly-wheels , Machine tools 
, Machine wheels , Pneumatic hammers , 
Pressure reducers [parts of machines] , 
Pressure regulators [parts of machines] , 
Pressure valves [parts of machines] , Rack and 
pinion jacks , Regulators [parts of machines] , 
Rods (Connecting —) for machines, motors 
and engines , Roller bearings , Self-oiling 
bearings , Shafts (Bearings for transmission—) 
, Starters for motors and engines , Swaging 
machines , Tools (Hand-held—), other than 
handoperated , Tools (Holding devices for 
machine-) , Tools [parts of machines] , 
Transmission shafts (Bearings for—) , Truck 
lifts , Waggon lifts , Wheelwork (Machine—) , 
Winches ,  

صناعية مساهمة شركة نورم للتوريدات ال: بأسم 

 خصوصة 

In the name of: Sharekat Norm 
Leltawredat Alsenaiya Mosahama 
Khososiya  

نابلس عسكر شيار  الحسيبة عميارة فيصيل  :العنوان 

 طبيلة 

Address: Nablus Askar Share'a 
Alhesbah A'emaret Fisal Tbileh  

 5ط  رام هللا دوار المنارة عمارة امية :عنوان التبليغ 
  3292293200جوال 

 

Address for Services :   
 

 

  25

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31292  03797 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  2 :في الصنف 

  Date: 11/04/2017  33/35/7332 :التاريخ 
  In Respect of: Aluminum االلمنيوم : من اجل 
 In the name of: Aluminum Peearl نيوم شركة اللؤلؤه لاللم: بأسم 

Company  
الشييييييار  الرئيسييييييي -عتيييييييل -طييييييولكرم :العنييييييوان 

397225023  

Address: Tulkarm-Attil-Main Street 
092664380  

الشار  الرئيسي -عتيل -طولكرم :عنوان التبليغ 
397225023  

 

Address for Services :  Tulkarm-Attil-
Main Street 092664380   
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  Trade Mark No.: 31299  03799 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  2 :في الصنف 

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
أدوات حالقة ، مقصات شعر اللحه، علب : من اجل 

( أدوات كهرائية وغير كهربائية) ماكينات حالقة، 
لالستعمال الشخصي الزالة الشعر، مقصات شعر 

، شفرات ماكينات الحالقة، (كهربائية وغير كهربائية)
كهربائية وغير )علب ماكينات الحالقة ماكينات حالقة 

 (. كهربائية

In Respect of: Razors, beard clippers, case 

(razor), depilation appliances (electric and 

nonelectric) hair clippers for personal use 

(electric and non-electric) , razor blades, razor 

cases, razors,(electric or non-electric)  

  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : بأسم 

 Address: ramallah - shurta st alramoni رام هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني  :العنوان 
building  

عمارة الخطيب -شار  نابلس -البيرة  :عنوان التبليغ 
  7ط
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31300  03033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
هواء،  أجهزة تكييف للهواء، مجففات: من اجل 

أجهزة إعادة تسخين الهواء، معقمات هواء، بطانات 
للحمام، لمبات، أجهزة تجفيف، أجهزة مطهرة، 
مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، مسخنات 
كهربائية، وكل ما يختص باالجهزة الكهربائية في 

 البيت وللجسم والنارة 

In Respect of: Air conditioners apparatus, 
Air dryers, Air reheaters, Air sterilisers, Bath 
Linings, Desiccating apparatus, Disinfectant 
apparatus, Electric Fans for personal use, 
Drying apparatus, and all electronic devices 
for home, body, lighting  

 In the name of: sharekat abu ein شركة ابو عين للمعدات الصناعية : بأسم 
llelmoedat alsenaia  

 Address: ramallah - shurta st alramoni رام هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني  :العنوان 
building  

عمارة الخطيب -شار  نابلس -البيرة  :عنوان التبليغ 
  7ط
 

Address for Services :   
 

 
  

26

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31299  03799 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  2 :في الصنف 

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
أدوات حالقة ، مقصات شعر اللحه، علب : من اجل 

( أدوات كهرائية وغير كهربائية) ماكينات حالقة، 
لالستعمال الشخصي الزالة الشعر، مقصات شعر 

، شفرات ماكينات الحالقة، (كهربائية وغير كهربائية)
كهربائية وغير )علب ماكينات الحالقة ماكينات حالقة 

 (. كهربائية

In Respect of: Razors, beard clippers, case 

(razor), depilation appliances (electric and 

nonelectric) hair clippers for personal use 

(electric and non-electric) , razor blades, razor 

cases, razors,(electric or non-electric)  

  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : بأسم 

 Address: ramallah - shurta st alramoni رام هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني  :العنوان 
building  

عمارة الخطيب -شار  نابلس -البيرة  :عنوان التبليغ 
  7ط
 

Address for Services :   
 

 

  
27 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31300  03033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
هواء،  أجهزة تكييف للهواء، مجففات: من اجل 

أجهزة إعادة تسخين الهواء، معقمات هواء، بطانات 
للحمام، لمبات، أجهزة تجفيف، أجهزة مطهرة، 
مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، مسخنات 
كهربائية، وكل ما يختص باالجهزة الكهربائية في 

 البيت وللجسم والنارة 

In Respect of: Air conditioners apparatus, 
Air dryers, Air reheaters, Air sterilisers, Bath 
Linings, Desiccating apparatus, Disinfectant 
apparatus, Electric Fans for personal use, 
Drying apparatus, and all electronic devices 
for home, body, lighting  

 In the name of: sharekat abu ein شركة ابو عين للمعدات الصناعية : بأسم 
llelmoedat alsenaia  

 Address: ramallah - shurta st alramoni رام هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني  :العنوان 
building  

عمارة الخطيب -شار  نابلس -البيرة  :عنوان التبليغ 
  7ط
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31300  03033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
هواء،  أجهزة تكييف للهواء، مجففات: من اجل 

أجهزة إعادة تسخين الهواء، معقمات هواء، بطانات 
للحمام، لمبات، أجهزة تجفيف، أجهزة مطهرة، 
مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، مسخنات 
كهربائية، وكل ما يختص باالجهزة الكهربائية في 

 البيت وللجسم والنارة 

In Respect of: Air conditioners apparatus, 
Air dryers, Air reheaters, Air sterilisers, Bath 
Linings, Desiccating apparatus, Disinfectant 
apparatus, Electric Fans for personal use, 
Drying apparatus, and all electronic devices 
for home, body, lighting  

 In the name of: sharekat abu ein شركة ابو عين للمعدات الصناعية : بأسم 
llelmoedat alsenaia  

 Address: ramallah - shurta st alramoni رام هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني  :العنوان 
building  

عمارة الخطيب -شار  نابلس -البيرة  :عنوان التبليغ 
  7ط
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31301  03033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
أجهزة تكييف للهواء، مجففات هواء، : من اجل 

أجهزة إعادة تسخين الهواء، معقمات هواء، بطانات 
للحمام، لمبات، أجهزة تجفيف، أجهزة مطهرة، 

خنات مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، مس
كهربائية، وكل ما يختص باالجهزة الكهربائية في 

 البيت وللجسم واالنارة 

In Respect of: Air conditioners apparatus, 
Air dryers, Air reheaters, Air sterilisers, Bath 
Linings, Desiccating apparatus, Disinfectant 
apparatus, Electric Fans for personal use, 
Drying apparatus, and all electronic devices 
for home, body, lighting  

 In the name of: sharekat abu ein شركة ابو عني للمعدات الصناعية : أبسم 
llelmoedat alsenaia  

 Address: ramallah - shurta st alramoni رام هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني  :العنوان 
building  

عمارة الخطيب -شار  نابلس -البيرة  :عنوان التبليغ 
  7ط
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31302  03037 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  2 :في الصنف 

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
، علب أدوات حالقة، مقصات شعر اللحه: من اجل 

( أدوات كهرائية وغير كهربائية) ماكينات حالقة، 
الزالة الشعر، مقصات شعر لالستعمال الشخصي 

، شفرات ماكينات الحالقة، (كهربائية وغير كهربائية)
كهربائية وغير )علب ماكينات الحالقة ماكينات حالقة 

 (. كهربائية

In Respect of: Razors, beard clippers, 
case (razor), depilation appliances 
(electric and nonelectric) ,hair clippers 
for personal use (electric and non-
electric) , razor blades, razor cases, 
razors,(electric or non-electric)  

 In the name of: sharekat abu ein شركة ابو عين للمعدات الصناعية : بأسم 
llelmoedat alsenaia  

 Address: ramallah - shurta st alramoni رام هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني  :العنوان 
building  

عمارة الخطيب -شار  نابلس -البيرة  :عنوان التبليغ 
  7ط
 

Address for Services :   
 

 
  

28

29
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  Trade Mark No.: 31303  03030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :الصنف  في

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
أجهزة تكييف للهواء، مجففات هواء، : من اجل 

أجهزة إعادة تسخين الهواء، معقمات هواء، 
بطانات للحمام، لمبات، أجهزة تجفيف، أجهزة 
مطهرة، مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، 

ختص باالجهزة مسخنات كهربائية، وكل ما ي
 الكهربائية في البيت وللجسم واالنارة 

In Respect of: Air conditioners apparatus, Air 
dryers, Air reheaters, Air sterilisers, Bath 
Linings, Desiccating apparatus, Disinfectant 
apparatus, Electric Fans for personal use, 
Drying apparatus, and all electronic devices for 
home, body, lighting  

 In the name of: sharekat abu ein شركة ابو عين للمعدات الصناعية : بأسم 
llelmoedat alsenaia  

 Address: ramallah - shurta st alramoni رام هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني  :العنوان 
building  

عمارة -شار  نابلس -رة البي :عنوان التبليغ 
  7الخطيب ط

 

Address for Services :   
 

 
  

 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31304  03035 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  2 :في الصنف 

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
أدوات حالقة، مقصات شعر اللحه، علب : من اجل 

( أدوات كهرائية وغير كهربائية) ماكينات حالقة، 
الزالة الشعر، مقصات شعر لالستعمال الشخصي 

، شفرات ماكينات الحالقة، (كهربائية وغير كهربائية)
كهربائية وغير )علب ماكينات الحالقة ماكينات حالقة 

 (. كهربائية

In Respect of: Razors, beard clippers, case 
(razor), depilation appliances (electric and 
nonelectric) ,hair clippers for personal use 
(electric and non-electric) , razor blades, razor 
cases, razors,(electric or non-electric)  

 In the name of: sharekat abu ein شركة ابو عين للمعدات الصناعية : بأسم 
llelmoedat alsenaia  

 Address: ramallah - shurta st alramoni م هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني را :العنوان 
building  

عمارة الخطيب -شار  نابلس -البيرة  :عنوان التبليغ 
  7ط
 

Address for Services :   
 

 
  

30

31

 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31304  03035 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  2 :في الصنف 

  Date: 12/04/2017  37/35/7332 :التاريخ 
أدوات حالقة، مقصات شعر اللحه، علب : من اجل 

( أدوات كهرائية وغير كهربائية) ماكينات حالقة، 
الزالة الشعر، مقصات شعر لالستعمال الشخصي 

، شفرات ماكينات الحالقة، (كهربائية وغير كهربائية)
كهربائية وغير )علب ماكينات الحالقة ماكينات حالقة 

 (. كهربائية

In Respect of: Razors, beard clippers, case 
(razor), depilation appliances (electric and 
nonelectric) ,hair clippers for personal use 
(electric and non-electric) , razor blades, razor 
cases, razors,(electric or non-electric)  

 In the name of: sharekat abu ein شركة ابو عين للمعدات الصناعية : بأسم 
llelmoedat alsenaia  

 Address: ramallah - shurta st alramoni م هللا، شار  الشرطة عمارة الرموني را :العنوان 
building  

عمارة الخطيب -شار  نابلس -البيرة  :عنوان التبليغ 
  7ط
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31412  03537 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  32 :في الصنف 

  Date: 26/04/2017  72/35/7332 :التاريخ 
  In Respect of: TAPE التب : من اجل 

شركة الف بلص لتجارة واستيراد مواد : بأسم 

 التجمل والكوزمتكس 

In the name of: shariket alef blas 
liltijaret wa isterad mawad altajmel wal 
cosmetc s  

  Address: nablus - rojeeb روجيب  -نابلس  :العنوان 

 روجيب  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - rojeeb  
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31438  03502 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/05/2017  37/32/7332 :التاريخ 
 In Respect of: Human pharmaceutical . الصيدلية البشريةالمستحضرات : من اجل 

preparations.  
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

شييركة ميين نيوجيرسييي، ون جونسييون انييد  :العنييوان 
جونسييييون بييييالزا، نيييييو برانزويييييك، نيييييو جيرسييييي، 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 32900

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,25ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

32

33

34

 
 

  

  Trade Mark No.: 31412  03537 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  32 :في الصنف 

  Date: 26/04/2017  72/35/7332 :التاريخ 
  In Respect of: TAPE التب : من اجل 

شركة الف بلص لتجارة واستيراد مواد : بأسم 

 التجمل والكوزمتكس 

In the name of: shariket alef blas 
liltijaret wa isterad mawad altajmel wal 
cosmetc s  

  Address: nablus - rojeeb روجيب  -نابلس  :العنوان 

 روجيب  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - rojeeb  
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31438  03502 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/05/2017  37/32/7332 :التاريخ 
 In Respect of: Human pharmaceutical . الصيدلية البشريةالمستحضرات : من اجل 

preparations.  
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 

شييركة ميين نيوجيرسييي، ون جونسييون انييد  :العنييوان 
جونسييييون بييييالزا، نيييييو برانزويييييك، نيييييو جيرسييييي، 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 32900

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,25ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31445  03552 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  72 :في الصنف 

  Date: 02/05/2017  37/32/7332 :التاريخ 
  .In Respect of: Clothing, footwear, headgear . المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل 

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليرى : بأسم 
 تيجاريت انونيم شيركيتي 

In the name of: LC WAIKIKI 
MAGAZACILIK HIZMETLERI 
TICARET ANONIM SIRKETI  

ايفيييرين ماهاليسيييه، جولبهيييار جاديسيييه،  :العنيييوان 
 تركيا / اسطنبول  -باجسيالر  92:نو

Address: Evren Mahallesi, Gulbahar 
Caddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / 
Turkey  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31445  03552 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  72 :في الصنف 

  Date: 02/05/2017  37/32/7332 :التاريخ 
  .In Respect of: Clothing, footwear, headgear . المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل 

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليرى : بأسم 
 تيجاريت انونيم شيركيتي 

In the name of: LC WAIKIKI 
MAGAZACILIK HIZMETLERI 
TICARET ANONIM SIRKETI  

ايفيييرين ماهاليسيييه، جولبهيييار جاديسيييه،  :العنيييوان 
 تركيا / اسطنبول  -باجسيالر  92:نو

Address: Evren Mahallesi, Gulbahar 
Caddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / 
Turkey  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31459  03529 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 03/05/2017  30/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: Crackers بسكويت : من اجل 

 In the name of: Eti gida Sanayi Ve أتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي : بأسم 
Ticaret Anonim Sirketi  

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت  :العنوان 
تيبيييي باسيييي  33اتيييي بيييالزا رقيييم .بيهليفيييان سيييي دي 
 أسكيسيهير تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi 
KizilcikliMahmut Pehlivan Cd .Eti plaza 
No:11 Tepebasi Eskisehir TURKIYE.  

نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب  :عنوان التبليغ 
222  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31461  03523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 03/05/2017  30/32/7332 :التاريخ 
يت بسكويت، شوكوالتة، فطائر،بسكو: من اجل 

كيك )بسكويت محشو، كيك، تورتات , مملح
، مثلجات (أيسكريم)، حلوى، بوظة (بالفواكه

 صالحة لألكل 

In Respect of: Biscuits, chocolate, pastries, 
crackers, wafers, cakes, Pies, desserts, ice -
cream, edible ices  

أتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم : بأسم 

 سيركيتي 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Sirketi  

هوسييييينوديي ماهاليسيييييي كيزيلسييييييكلي  :العنيييييوان 

تيبيي  33اتي بيالزا رقيم .ماهموت بيهليفان سي دي 

 باسي أسكيسيهير تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi 
KizilcikliMahmut Pehlivan Cd .Eti plaza 
No:11 Tepebasi Eskisehir TURKIYE.  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

35

36

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31459  03529 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 03/05/2017  30/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: Crackers بسكويت : من اجل 

 In the name of: Eti gida Sanayi Ve أتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي : بأسم 
Ticaret Anonim Sirketi  

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت  :العنوان 
تيبيييي باسيييي  33اتيييي بيييالزا رقيييم .بيهليفيييان سيييي دي 
 أسكيسيهير تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi 
KizilcikliMahmut Pehlivan Cd .Eti plaza 
No:11 Tepebasi Eskisehir TURKIYE.  

نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب  :عنوان التبليغ 
222  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31486  03522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 07/05/2017  32/32/7332 :التاريخ 
لدعاية واالعالن وادارة وتوجيه خدمات ا: من اجل 

 . االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
function.  

 In the name of: sharekat sanad lel شركة سند للموارد االنشائية : بأسم 
mawared al inshaiyeh  

  Address: Al bireh, burj amaar 9  9البيرة، برج عمار ط :العنوان 

 انجاز للمحاماة  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

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

 العالمة ذات االستخدام العام بمعزل عن 

   
 

        
  

37

38
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31532  03207 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  39 :في الصنف 

  Date: 09/05/2017  39/32/7332 :التاريخ 
  .In Respect of: Building materials . مواد البناء: من اجل 

 In the name of: TZAH SERAFON . تزاح سيفارون لميتد: بأسم 
LTD.  

اشيييكلون، . سيييديروت حييياييم بيييار لييييف 70 :العنيييوان 

 اسرائيل 

Address: 23 Sderot Haim Bar Lev. 
Ashkelon, Israel  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,25ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31574  03225 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 18/05/2017  32/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: advertising دعاية واعالن : من اجل 

 In the name of: Palestinian businessmen مجعية ملتقى رجال االعمال : أبسم 
forum community  

  Address: al khalil  7772222الخليل عمارة النور  :العنوان 
  7772222الخليل عمارة النور  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  

 

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

ام بمعزل عن الوصفية واألرقام ذات االستخدام الع
 العالمة 

 

   

 

        

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31604  03235 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 28/05/2017  72/32/7332 :التاريخ 
 In Respect of: PERFUM AND العطور ومواد التجميل : من اجل 

COSMATICS  
 In the name of: MUTASEM JAWAD قصراوي معتصم جواد : بأسم 

QASRAWI  
  Address: AL KHALIL  32992232373الخليل االسماعيلية مول  :العنوان 

الخليل االسماعيلية مول  :عنوان التبليغ 
32992232373  

 

Address for Services :  AL KHALIL  
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31621  03273 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 29/05/2017  79/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: fruit drink مشروب بطعم الفواكه : من اجل 

 In the name of: SALEEM SAMEH سليم سميح سليم قفيشة : بأسم 
SALEEM QAFESHEH  

  Address: ALKHALIL  3292999023الخليل سنجر  :العنوان 

  3292999023الخليل سنجر  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  ALKHALIL  
 

 

  

39

40

41

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31574  03225 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 18/05/2017  32/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: advertising دعاية واعالن : من اجل 

 In the name of: Palestinian businessmen مجعية ملتقى رجال االعمال : أبسم 
forum community  

  Address: al khalil  7772222الخليل عمارة النور  :العنوان 
  7772222الخليل عمارة النور  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  

 

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

ام بمعزل عن الوصفية واألرقام ذات االستخدام الع
 العالمة 

 

   

 

        

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31604  03235 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 28/05/2017  72/32/7332 :التاريخ 
 In Respect of: PERFUM AND العطور ومواد التجميل : من اجل 

COSMATICS  
 In the name of: MUTASEM JAWAD قصراوي معتصم جواد : بأسم 

QASRAWI  
  Address: AL KHALIL  32992232373الخليل االسماعيلية مول  :العنوان 

الخليل االسماعيلية مول  :عنوان التبليغ 
32992232373  

 

Address for Services :  AL KHALIL  
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31621  03273 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 29/05/2017  79/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: fruit drink مشروب بطعم الفواكه : من اجل 

 In the name of: SALEEM SAMEH سليم سميح سليم قفيشة : بأسم 
SALEEM QAFESHEH  

  Address: ALKHALIL  3292999023الخليل سنجر  :العنوان 

  3292999023الخليل سنجر  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  ALKHALIL  
 

 

  



26العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

42

43

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31652  03227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  2 :في الصنف 

  Date: 05/06/2017  32/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: Cutlery ( والسكاكين والمعالق الشوب)ادوات القطع : من اجل 

  .In the name of: Ivo Cutelarias, Lda . ال دي ايه, ايفو كاتالرياس: بأسم 

 - 7233, 73ان  023اسيييترادا ناسييييونال  :العنيييوان 

 البرتغال , سانتا كاترينا سي ال دي 223

Address: Estrada Nacional 360 n 20, 
2500-770 Santa Catarina CLD, Portugal  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31652  03227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  2 :في الصنف 

  Date: 05/06/2017  32/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: Cutlery ( والسكاكين والمعالق الشوب)ادوات القطع : من اجل 

  .In the name of: Ivo Cutelarias, Lda . ال دي ايه, ايفو كاتالرياس: بأسم 

 - 7233, 73ان  023اسيييترادا ناسييييونال  :العنيييوان 

 البرتغال , سانتا كاترينا سي ال دي 223

Address: Estrada Nacional 360 n 20, 
2500-770 Santa Catarina CLD, Portugal  

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

 

Address for Services :   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 31657  03222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  37 :في الصنف 

  Date: 04/06/2017  35/32/7332 :التاريخ 
طارات السيارات؛ إطارات الدراجات إ: من اجل 

الهوائية؛ أغطية اإلطارات الهوائية؛ أغطية 
اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ رقع المطاط 
الالصقة لتصليح األنابيب الداخلية؛ األنابيب الداخلية 
للدراجات الهوائية؛ األنابيب الداخلية للدراجات 

وائية؛ األنابيب النارية؛ األنابيب الداخلية لإلطارات اله
الداخلية لعجالت المركبات؛ األنابيب الداخلية إلطارات 
المركبات؛ شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات 
الهوائية؛ عدد التصليح لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات 
المعدنية لعجالت المركبات؛ أغطية المقاعد للدراجات 
ة الهوائية؛ أغطية المقاعد للدراجات النارية؛ أحزم

األمان لمقاعد المركبات؛ قطع المكابح؛ ممتصات 
الصدمات للمركبات؛ حماالت الزالجات للسيارات؛ 
المسامير لإلطارات؛ األوتاد لإلطارات؛ إطارات 
عجالت المركبات؛ اإلطارات، الصلبة، لعجالت 
المركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ قطع 

ع التصليح ؛ قط(األحزمة الدوارة)التصليح للمركبات 
؛ اإلطارات بدون أنابيب (نو  الجرارات)للمركبات 

داخلية للدراجات الهوائية؛ اإلطارات بدون أنابيب 
داخلية للدراجات النارية؛ الصمامات إلطارات 

 . المركبات؛ إطارات عجالت المركبات

In Respect of: 1) Automobile tires; 2) Bicycle 
tires; 3) Casings for pneumatic tires; 4) Covers 
for tires; 5) Motorcycle tires; 6) Adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; 7) 
Inner tubes for bicycles; 8) Inner tubes for 
motorcycles; 9) Inner tubes for pneumatic 
tires; 10) Inner tubes for vehicle wheels; 11) 
Inner tubes for vehicle tires; 12) Luggage nets 
for vehicles; 13) Pneumatic tires; 14) Repair 
outfits for inner tubes; 15) Rims for vehicle 
wheels; 16) Saddle covers for bicycles; 17) 
Saddle covers for motorcycles; 18) Safety belts 
for vehicle seats; 19) Brake segments for 
vehicles; 20) Shock absorbers for vehicles; 21) 
Ski carriers for cars; 22) Spikes for tires; 23) 
Studs for tires; 24) Tires for vehicle wheels; 
25) Tires, solid, for vehicle wheels; 26) Treads 
for retreading tires; 27) Treads for vehicles 
[roller belts]; 28) Treads for vehicles [tractor 
type]; 29) Tubeless tires for bicycles; 30) 
Tubeless tires for motorcycles; 31) Valves for 
vehicle tires; 32) Vehicle wheel tires.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوب تاير كو: بأسم 

، ( دونييييغ-يوكسييييام)رو، -، تيهيييييران300 :العنييييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية  -جانجنام 

Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

ص  -شركاهم للملكية الفكرية سابا و :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .

 

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

 العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 31657  03222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  37 :في الصنف 

  Date: 04/06/2017  35/32/7332 :التاريخ 
طارات السيارات؛ إطارات الدراجات إ: من اجل 

الهوائية؛ أغطية اإلطارات الهوائية؛ أغطية 
اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ رقع المطاط 
الالصقة لتصليح األنابيب الداخلية؛ األنابيب الداخلية 
للدراجات الهوائية؛ األنابيب الداخلية للدراجات 

وائية؛ األنابيب النارية؛ األنابيب الداخلية لإلطارات اله
الداخلية لعجالت المركبات؛ األنابيب الداخلية إلطارات 
المركبات؛ شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات 
الهوائية؛ عدد التصليح لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات 
المعدنية لعجالت المركبات؛ أغطية المقاعد للدراجات 
ة الهوائية؛ أغطية المقاعد للدراجات النارية؛ أحزم

األمان لمقاعد المركبات؛ قطع المكابح؛ ممتصات 
الصدمات للمركبات؛ حماالت الزالجات للسيارات؛ 
المسامير لإلطارات؛ األوتاد لإلطارات؛ إطارات 
عجالت المركبات؛ اإلطارات، الصلبة، لعجالت 
المركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ قطع 

ع التصليح ؛ قط(األحزمة الدوارة)التصليح للمركبات 
؛ اإلطارات بدون أنابيب (نو  الجرارات)للمركبات 

داخلية للدراجات الهوائية؛ اإلطارات بدون أنابيب 
داخلية للدراجات النارية؛ الصمامات إلطارات 

 . المركبات؛ إطارات عجالت المركبات

In Respect of: 1) Automobile tires; 2) Bicycle 
tires; 3) Casings for pneumatic tires; 4) Covers 
for tires; 5) Motorcycle tires; 6) Adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; 7) 
Inner tubes for bicycles; 8) Inner tubes for 
motorcycles; 9) Inner tubes for pneumatic 
tires; 10) Inner tubes for vehicle wheels; 11) 
Inner tubes for vehicle tires; 12) Luggage nets 
for vehicles; 13) Pneumatic tires; 14) Repair 
outfits for inner tubes; 15) Rims for vehicle 
wheels; 16) Saddle covers for bicycles; 17) 
Saddle covers for motorcycles; 18) Safety belts 
for vehicle seats; 19) Brake segments for 
vehicles; 20) Shock absorbers for vehicles; 21) 
Ski carriers for cars; 22) Spikes for tires; 23) 
Studs for tires; 24) Tires for vehicle wheels; 
25) Tires, solid, for vehicle wheels; 26) Treads 
for retreading tires; 27) Treads for vehicles 
[roller belts]; 28) Treads for vehicles [tractor 
type]; 29) Tubeless tires for bicycles; 30) 
Tubeless tires for motorcycles; 31) Valves for 
vehicle tires; 32) Vehicle wheel tires.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوب تاير كو: بأسم 

، ( دونييييغ-يوكسييييام)رو، -، تيهيييييران300 :العنييييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية  -جانجنام 

Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

ص  -شركاهم للملكية الفكرية سابا و :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .

 

Address for Services :   
 

44

45

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31678  03222 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 8  2 :في الصنف 

  Date: 11/06/2017  33/32/7332 :التاريخ 
، مفكات غير [عدد يدوية]مطارق : من اجل 

، مثاقب يدوية تدار [عدد يدوية]كهربائية، مالوق 
، زرديات، عدد [عدد يدوية]باليد، كفات لقم اللولبة 

 . ار باليديدوية تد

In Respect of: Hammers [hand tools]; 
screwdrivers, non-electric; spatulas [hand 
tools]; hand drills, hand-operated; screw 
stocks [hand tools]; pliers; hand tools, hand-
operated  

  .In the name of: Hijazi Colors Ltd . حجازي كالورز ال تي دي: بأسم 
، 03233، طميييييرة 292صيييييندوق برييييييد  :العنيييييوان 
 إسرائيل 

Address: P.O.Box 595, Tamra 30811, 
Israel  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31678  03222 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 8  2 :في الصنف 

  Date: 11/06/2017  33/32/7332 :التاريخ 
، مفكات غير [عدد يدوية]مطارق : من اجل 

، مثاقب يدوية تدار [عدد يدوية]كهربائية، مالوق 
، زرديات، عدد [عدد يدوية]باليد، كفات لقم اللولبة 

 . ار باليديدوية تد

In Respect of: Hammers [hand tools]; 
screwdrivers, non-electric; spatulas [hand 
tools]; hand drills, hand-operated; screw 
stocks [hand tools]; pliers; hand tools, hand-
operated  

  .In the name of: Hijazi Colors Ltd . حجازي كالورز ال تي دي: بأسم 
، 03233، طميييييرة 292صيييييندوق برييييييد  :العنيييييوان 
 إسرائيل 

Address: P.O.Box 595, Tamra 30811, 
Israel  

  327.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31686  03222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 13/06/2017  30/32/7332 :التاريخ 
بن، شاي، كاكاو وبن اصطناعي، أرز، : من اجل 

تبيوكة وساغو، دقيق ومستحضرات مصنوعة من 
الحبوب، خبز، معجنات وحلويات، مثلجات، عسل، 
قطر السكر، خميرة، مسحوق خبازة، ملح، خردل، 

 . ، بهار، ثلج(توابل)خل، صلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

ديوتي أولوسالراراسي تيكاريت في بازارالما : بأسم 
 إل تي دي إس تي أي 

In the name of: DUTI 
ULUSLARARASI TICARET VE 
PAZARLAMA LTD STI  

كوكاتيييب إم إتييس ميغييا سييينتركورو غيييدا  :العنييوان 
بايرامباسيييييييا  230بليييييييوب رقيييييييم  25هيييييييالي سيييييييي 

 تركيا /اسطنبول

Address: Kocatepe Mh. Mega 
CenterKuru Gida hali C54 Blok No 513 
BayrampasaIstanbul/Turkey  

ب .سماس للملكيه الفكريه ص:  :عنوان التبليغ 
 فلسطين -نابلس 739

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31686  03222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 13/06/2017  30/32/7332 :التاريخ 
بن، شاي، كاكاو وبن اصطناعي، أرز، : من اجل 

تبيوكة وساغو، دقيق ومستحضرات مصنوعة من 
الحبوب، خبز، معجنات وحلويات، مثلجات، عسل، 
قطر السكر، خميرة، مسحوق خبازة، ملح، خردل، 

 . ، بهار، ثلج(توابل)خل، صلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

ديوتي أولوسالراراسي تيكاريت في بازارالما : بأسم 
 إل تي دي إس تي أي 

In the name of: DUTI 
ULUSLARARASI TICARET VE 
PAZARLAMA LTD STI  

كوكاتيييب إم إتييس ميغييا سييينتركورو غيييدا  :العنييوان 
بايرامباسيييييييا  230بليييييييوب رقيييييييم  25هيييييييالي سيييييييي 

 تركيا /اسطنبول

Address: Kocatepe Mh. Mega 
CenterKuru Gida hali C54 Blok No 513 
BayrampasaIstanbul/Turkey  

ب .سماس للملكيه الفكريه ص:  :عنوان التبليغ 
 فلسطين -نابلس 739

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31690  03293 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  2 :في الصنف 

  Date: 15/06/2017  32/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: HAND TOOLS مواد البناء المعدنيه : من اجل 
شركة احمد حامد عبد القبدر للمواد الصناعيه : بأسم 

 والبناء 
In the name of: Ahmed Hamid Abdel 
Qader company for industrial and 
Building Materials  

الشيييييار  الشييييييرقي -شيييييويكه -طيييييولكرم :العنيييييوان 
3229270253  

Address: Tulkarem -SHwaika -east 
street 0569723841  

الشار  الشرقي -شويكه -طولكرم :عنوان التبليغ 
3229270253  

 

Address for Services :  Tulkarem -
SHwaika -east street 0569723841   

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31690  03293 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  2 :في الصنف 

  Date: 15/06/2017  32/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: HAND TOOLS مواد البناء المعدنيه : من اجل 
شركة احمد حامد عبد القبدر للمواد الصناعيه : بأسم 

 والبناء 
In the name of: Ahmed Hamid Abdel 
Qader company for industrial and 
Building Materials  

الشيييييار  الشييييييرقي -شيييييويكه -طيييييولكرم :العنيييييوان 
3229270253  

Address: Tulkarem -SHwaika -east 
street 0569723841  

الشار  الشرقي -شويكه -طولكرم :عنوان التبليغ 
3229270253  

 

Address for Services :  Tulkarem -
SHwaika -east street 0569723841   

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31728  03272 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  73 :في الصنف 

  Date: 22/06/2017  77/32/7332 :التاريخ 
، أثاث مكاتب، كراسي [أثاث]مقاعد، نضد : من اجل 

، [أثاث]ذات ذراعين، مقاعد معدنية، مقاعد، مساند 
ولي ألجهزة كراسي بدون ظهر أو مساند، عربات تر

 [. أثاث]الكمبيوتر 

In Respect of: Seats; Benches [furniture]; 
Office furniture; Armchairs; Seats of metal; 
Settees; Trestles [furniture]; Stools; Trolleys 
for computers [furniture].  

 In the name of: Yangzhou Okay Seat ، أل تي دي .يانغتشو أوكاي سيت كو: بأسم 
Co., Ltd  

، شييييييوانغتانغ رود، غييييييانكوان 22رقييييييم  :العنييييييوان 

 اندستريال زون، يانغتشو، جيانغسو، الصين 

Address: No.58, Shuangtang Road, 
Ganquan Industrial Zone, Yangzhou, 
Jiangsu, China  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31735  03202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

د الدوائية والطبية اللقاحات، المستحضرات والموا
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

ج االضطرابات واألمراض النفسية للوقاية وعال
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 

ستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية الم
والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 

والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ض قصور االنتباه وفرط الحركة ومر

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

 ,Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
Denmark  

. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص :عنوان التبليغ 
  222. ب
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31735  03202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

د الدوائية والطبية اللقاحات، المستحضرات والموا
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

ج االضطرابات واألمراض النفسية للوقاية وعال
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 

ستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية الم
والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 

والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ض قصور االنتباه وفرط الحركة ومر

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  
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  Trade Mark No.: 31736  03202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: ضرات والمواد الدوائية والطبيةالمستح: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
ي الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصب

المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 

ية واالضطرابات واالضطرابات واألمراض اإلدراك
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 

م الشخصية واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصا
ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)

( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 
واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 

واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

 ,Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby الدينيمارب , بايفال 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
Denmark  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31736  03202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: ضرات والمواد الدوائية والطبيةالمستح: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
ي الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصب

المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 

ية واالضطرابات واالضطرابات واألمراض اإلدراك
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 

م الشخصية واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصا
ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)

( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 
واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 

واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

 ,Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby الدينيمارب , بايفال 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
Denmark  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31737  03202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

ة والطبية اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائي
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

ابات واألمراض النفسية للوقاية وعالج االضطر
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 

المواد الدوائية والطبية للوقاية المستحضرات و
والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 

والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)نتباه وفرط الحركة ومرض قصور اال

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 
  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
  222. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: التبليغ  عنوان

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31737  03202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

ة والطبية اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائي
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

ابات واألمراض النفسية للوقاية وعالج االضطر
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 

المواد الدوائية والطبية للوقاية المستحضرات و
والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 

والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)نتباه وفرط الحركة ومرض قصور اال

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 
  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
  222. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: التبليغ  عنوان

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31738  03202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

قاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية الل
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 

ائية والطبية المركزي، المستحضرات والمواد الدو
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 

لقلق والخمول والصر ، المزاجية والذهان وا
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

راب القطبية الثنائية ومرض واضط( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 
  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31738  03202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

قاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية الل
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 

ائية والطبية المركزي، المستحضرات والمواد الدو
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 

لقلق والخمول والصر ، المزاجية والذهان وا
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

راب القطبية الثنائية ومرض واضط( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 
  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31739  03209 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 

از العصبي الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجه
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 

اإلدراكية واالضطرابات  واالضطرابات واألمراض
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 

ش وانفصام الشخصية واضطرابات الحركة واالرتعا
ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)

( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 
واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 

واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 
  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31740  03253 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :يخ التار
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 

تؤثر في  المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 

ئاب واإلعاقة اإلدراكية والسكتة والنوبة واالكت
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 

ون والوقو  وأمراض ومرض واضطراب باركينس
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 

األدوات والمستحضرات والمواد والكواشف و
 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

  222نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31740  03253 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :يخ التار
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 

تؤثر في  المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 

ئاب واإلعاقة اإلدراكية والسكتة والنوبة واالكت
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 

ون والوقو  وأمراض ومرض واضطراب باركينس
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 

األدوات والمستحضرات والمواد والكواشف و
 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

  222نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31741  03253 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 

الجهاز العصبي المركزي،  عن أو التي تؤثر في
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

ة وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة للوقاي
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

 والتصلب( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
ن عله الكحول واالعتماد عله الغير، واإلدما

والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 
 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

  222. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31741  03253 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 

الجهاز العصبي المركزي،  عن أو التي تؤثر في
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

ة وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة للوقاي
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

 والتصلب( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
ن عله الكحول واالعتماد عله الغير، واإلدما

والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 
 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

  222. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31742  03257 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
مراض في والناتجة للوقاية وعالج االضطرابات واأل

عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 

ضرات والمواد الدوائية والطبية والعصبية، المستح
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –تناذر ليونكس وعالج 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)صدا  النصفي والسرطان وال
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31742  03257 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
مراض في والناتجة للوقاية وعالج االضطرابات واأل

عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 

ضرات والمواد الدوائية والطبية والعصبية، المستح
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –تناذر ليونكس وعالج 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)صدا  النصفي والسرطان وال
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

Address for Services :   
 



37العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 
 

 
 

 

  Trade Mark No.: 31743  03250 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

دوائية والطبية اللقاحات، المستحضرات والمواد ال
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

الضطرابات واألمراض النفسية للوقاية وعالج ا
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 

رات والمواد الدوائية والطبية للوقاية المستحض
والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 

والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ور االنتباه وفرط الحركة ومرض قص

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص :عنوان التبليغ 
  222. ب
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31744  03255 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: طبيةالمستحضرات والمواد الدوائية وال: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 

مواد الدوائية والطبية المركزي، المستحضرات وال
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 

الذهان والقلق والخمول والصر ، المزاجية و
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

 نابلس، عمارة جاليريا سنتر، :عنوان التبليغ 
  222. ب. ص 

 

Address for Services :   
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31744  03255 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: طبيةالمستحضرات والمواد الدوائية وال: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 

مواد الدوائية والطبية المركزي، المستحضرات وال
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 

الذهان والقلق والخمول والصر ، المزاجية و
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
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  Trade Mark No.: 31745  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: ل من اج

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 

جهاز العصبي الجهاز العصبي المركزي، منشطات ال
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 

اض اإلدراكية واالضطرابات واالضطرابات واألمر
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 

عاش وانفصام الشخصية واضطرابات الحركة واالرت
ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)

( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 
واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 

واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 
 ,Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

Denmark  
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  Trade Mark No.: 31745  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: ل من اج

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 

جهاز العصبي الجهاز العصبي المركزي، منشطات ال
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 

اض اإلدراكية واالضطرابات واالضطرابات واألمر
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 

عاش وانفصام الشخصية واضطرابات الحركة واالرت
ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)

( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 
واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 

واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 
 ,Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

Denmark  
نابلس  -فراس اتيرة للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

  222: ب .ص-
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  Trade Mark No.: 31746  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :اريخ الت
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 

تي تؤثر في المستحضرات والمواد الدوائية والطبية ال
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 

كتئاب واإلعاقة اإلدراكية والسكتة والنوبة واال
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 

نسون والوقو  وأمراض ومرض واضطراب باركي
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 

واألدوات  والمستحضرات والمواد والكواشف
 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

 نابلس، عمارة جاليريا سنتر، :عنوان التبليغ 
  222. ب. ص 

 

Address for Services :   
 

 
  

  

  Trade Mark No.: 31746  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :اريخ الت
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 

تي تؤثر في المستحضرات والمواد الدوائية والطبية ال
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 

كتئاب واإلعاقة اإلدراكية والسكتة والنوبة واال
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 

نسون والوقو  وأمراض ومرض واضطراب باركي
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 

واألدوات  والمستحضرات والمواد والكواشف
 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

 نابلس، عمارة جاليريا سنتر، :عنوان التبليغ 
  222. ب. ص 
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  Trade Mark No.: 31747  03252 :رقم العالمة التجارية 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
المستحضرات والمواد ( عربه)المنتجات : من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد : الدوائية والطبية
الدوائية والطبية للوقاية وعالج االضطرابات 

تجة عن أو التي تؤثر في الجهاز واألمراض في والنا
العصبي المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية 
والطبية التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
منشطات الجهاز العصبي المركزي، المستحضرات 
والمواد الدوائية والطبية للوقاية وعالج االضطرابات 
واألمراض النفسية والعصبية، المستحضرات والمواد 

لدوائية والطبية للوقاية وعالج األمراض العقلية ا
وألزهايمر والدوخة والسكتة والنوبة واالكتئاب 
واإلعاقة اإلدراكية واالضطرابات واألمراض 
اإلدراكية واالضطرابات المزاجية والذهان والقلق 
والخمول والصر ، المستحضرات والمواد الدوائية 

جاستاوت  –والطبية للوقاية وعالج تناذر ليونكس 
(LGS ) والتصلب والبورفيريا ومرض واضطراب

هانتينجتون واألرق ومرض واضطراب باركينسون 
والوقو  وأمراض واضطرابات الحركة واالرتعاش 

ومرض ( الشيزوفرينيا)وانفصام الشخصية 
واضطراب القطبية الثنائية ومرض قصور االنتباه 

والسرطان والصدا  ( ADHD)وفرط الحركة 
واأللم واإلدمان عله الكحول ( لشقيقةا)النصفي 

واالعتماد عله الغير، والمستحضرات والمواد 
 والكواشف واألدوات لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 
  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31747  03252 :رقم العالمة التجارية 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
المستحضرات والمواد ( عربه)المنتجات : من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد : الدوائية والطبية
الدوائية والطبية للوقاية وعالج االضطرابات 

تجة عن أو التي تؤثر في الجهاز واألمراض في والنا
العصبي المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية 
والطبية التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
منشطات الجهاز العصبي المركزي، المستحضرات 
والمواد الدوائية والطبية للوقاية وعالج االضطرابات 
واألمراض النفسية والعصبية، المستحضرات والمواد 

لدوائية والطبية للوقاية وعالج األمراض العقلية ا
وألزهايمر والدوخة والسكتة والنوبة واالكتئاب 
واإلعاقة اإلدراكية واالضطرابات واألمراض 
اإلدراكية واالضطرابات المزاجية والذهان والقلق 
والخمول والصر ، المستحضرات والمواد الدوائية 

جاستاوت  –والطبية للوقاية وعالج تناذر ليونكس 
(LGS ) والتصلب والبورفيريا ومرض واضطراب

هانتينجتون واألرق ومرض واضطراب باركينسون 
والوقو  وأمراض واضطرابات الحركة واالرتعاش 

ومرض ( الشيزوفرينيا)وانفصام الشخصية 
واضطراب القطبية الثنائية ومرض قصور االنتباه 

والسرطان والصدا  ( ADHD)وفرط الحركة 
واأللم واإلدمان عله الكحول ( لشقيقةا)النصفي 

واالعتماد عله الغير، والمستحضرات والمواد 
 والكواشف واألدوات لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 
  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
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  Trade Mark No.: 31748  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
ج االضطرابات واألمراض في والناتجة للوقاية وعال

عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 

ة للوقاية المستحضرات والمواد الدوائية والطبي
والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 

والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

 

Address for Services :   
 

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31748  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
ج االضطرابات واألمراض في والناتجة للوقاية وعال

عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 

ة للوقاية المستحضرات والمواد الدوائية والطبي
والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 

والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31749  03259 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

تحضرات والمواد الدوائية والطبية اللقاحات، المس
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
ة المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبي

للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 

ل والصر ، المزاجية والذهان والقلق والخمو
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

الثنائية  ومرض واضطراب القطبية( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

 

Address for Services :   
 



44العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

63

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31750  03223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: رات والمواد الدوائية والطبيةالمستحض: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
 الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 

ة واالضطرابات واالضطرابات واألمراض اإلدراكي
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 

الشخصية  واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام
ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)

( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 
واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 

واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , ايفالب 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

Address for Services :   
 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31750  03223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: رات والمواد الدوائية والطبيةالمستحض: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
 الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 

ة واالضطرابات واالضطرابات واألمراض اإلدراكي
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 

الشخصية  واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام
ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)

( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 
واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 

واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , ايفالب 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31751  03223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 

جهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي ال
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 

ة اإلدراكية والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاق
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 

وأمراض ومرض واضطراب باركينسون والوقو  
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 غراض الطبية والتشخيصية لأل

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

 ,Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
Denmark  

. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص :عنوان التبليغ 
  222. ب
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31751  03223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 

جهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي ال
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 

ة اإلدراكية والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاق
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 

وأمراض ومرض واضطراب باركينسون والوقو  
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 غراض الطبية والتشخيصية لأل

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

 ,Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
Denmark  

. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص :عنوان التبليغ 
  222. ب
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31752  03227 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 

ر في الجهاز العصبي المركزي، عن أو التي تؤث
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

وقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة لل
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

تصلب وال( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
دمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، واإل

والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 
 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص :عنوان التبليغ 
  222. ب
 

Address for Services :   
 

 

 

  

  Trade Mark No.: 31752  03227 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 

ر في الجهاز العصبي المركزي، عن أو التي تؤث
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

وقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة لل
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

تصلب وال( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
دمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، واإل

والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 
 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص :عنوان التبليغ 
  222. ب
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31753  03220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
ألمراض في والناتجة للوقاية وعالج االضطرابات وا

عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 

حضرات والمواد الدوائية والطبية والعصبية، المست
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –تناذر ليونكس  وعالج
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)لصدا  النصفي والسرطان وا
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

 ,Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
Denmark  

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31753  03220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

اللقاحات، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
ألمراض في والناتجة للوقاية وعالج االضطرابات وا

عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية 

حضرات والمواد الدوائية والطبية والعصبية، المست
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 
المزاجية والذهان والقلق والخمول والصر ، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –تناذر ليونكس  وعالج
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ومرض واضطراب القطبية الثنائية ( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)لصدا  النصفي والسرطان وا
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

 ,Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 
Denmark  

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31755  03222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

والمواد الدوائية والطبية  اللقاحات، المستحضرات
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

اية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية للوق
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 

ر ، المزاجية والذهان والقلق والخمول والص
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ئية ومرض واضطراب القطبية الثنا( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

Address for Services :   
 

 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31755  03222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 02/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
: المستحضرات والمواد الدوائية والطبية: من اجل 

والمواد الدوائية والطبية  اللقاحات، المستحضرات
للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض في والناتجة 
عن أو التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، 
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية التي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي، منشطات الجهاز العصبي 
المركزي، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 

اية وعالج االضطرابات واألمراض النفسية للوق
والعصبية، المستحضرات والمواد الدوائية والطبية 
للوقاية وعالج األمراض العقلية وألزهايمر والدوخة 
والسكتة والنوبة واالكتئاب واإلعاقة اإلدراكية 
واالضطرابات واألمراض اإلدراكية واالضطرابات 

ر ، المزاجية والذهان والقلق والخمول والص
المستحضرات والمواد الدوائية والطبية للوقاية 

والتصلب ( LGS)جاستاوت  –وعالج تناذر ليونكس 
والبورفيريا ومرض واضطراب هانتينجتون واألرق 
ومرض واضطراب باركينسون والوقو  وأمراض 
واضطرابات الحركة واالرتعاش وانفصام الشخصية 

ئية ومرض واضطراب القطبية الثنا( الشيزوفرينيا)
( ADHD)ومرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

واأللم ( الشقيقة)والسرطان والصدا  النصفي 
واإلدمان عله الكحول واالعتماد عله الغير، 
والمستحضرات والمواد والكواشف واألدوات 

 لألغراض الطبية والتشخيصية 

In Respect of: Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the 
central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer's disease and disorder, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, 
epilepsy; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease and disorder, 
insomnia, Parkinson's disease and disorder, 
falls, movement disorders and diseases, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, cancer, migraine, pain, 
alcoholism and dependency; preparations, 
substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes.  

  In the name of: H. Lundbeck A/S س /لندبك ا.ه: بأسم 

  Address: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark الدينيمارب , فالباي 7233, 9اوتيليافيج  :العنوان 

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31780  03223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  50 :في الصنف 

  Date: 04/07/2017  35/32/7332 :التاريخ 
  .In Respect of: Restaurant services . عمخدمات المطا: من اجل 

 In the name of: Cinnabon Franchisor سينابون فرانشايزر اس بي في ال ال سي : بأسم 
SPV LLC  

 2273شييييركة ميييين ديالوييييير وعنوانهييييا  :العنييييوان 

، 03057غلنبريدج درايف، ان اي، اطلنطيا، جورجييا 

 الواليات المتحدة األمريكية 

Address: a Delaware limited liability 
company of 5620 Glenbridge Drive, NE, 
Atlanta, Georgia 30342, USA  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,25ب .ص

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31781  03223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :لصنف في ا

  Date: 04/07/2017  35/32/7332 :التاريخ 
 In Respect of: Cinnamon rolls, bakery goods . لفائف القرفة ومنتجات المخبز والقهوة: من اجل 

and coffee  
 In the name of: Cinnabon Franchisor سينابون فرانشايزر اس بي في ال ال سي : بأسم 

SPV LLC  
 2273شييييركة ميييين ديالوييييير وعنوانهييييا  :العنييييوان 

، 03057غلنبريدج درايف، ان اي، اطلنطيا، جورجييا 

 الواليات المتحدة األمريكية 

Address: a Delaware limited liability 
company of 5620 Glenbridge Drive, NE, 
Atlanta, Georgia 30342, USA  

شحادة، محامون، عزيز وفؤاد ورجا  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,25ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31799  03299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 09/07/2017  39/32/7332 :التاريخ 
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من : من اجل 

 الحبوب 
In Respect of: Flour and cereal preparations  

 In the name of: LES GRANDES يل جغوند سيمولغي ديو ماغوكيسا : أبسم 
SEMOULERIES DU MARCO SA  

 73723عيين السيبع , عكاشية, مدينية اليدار البيضياء :العنوان 
 أ .م

Address: Okasha, Ain al-Sabaa,20250 
Casablanca,MA  

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

 

Address for Services :   
 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31840  03253 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: Cereal breakfast foods . أطعمة حبوب اإلفطار: من اجل 
أ ديالوير )بوست فودز، إل إل سي : بأسم 

 ( كوربوريتس

In the name of: Post Foods LLC (a 
Delaware Corporation)  

كنسييييينغتون بوليفييييارد، لكفيييييل،  73237 :العنييييوان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 22355مينيسوتا 

Address: Kensington Boulevard, 
Lakeville, Minnesota 55044, United 
States of America 20802  

اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 

  0ط -

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31840  03253 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
  In Respect of: Cereal breakfast foods . أطعمة حبوب اإلفطار: من اجل 
أ ديالوير )بوست فودز، إل إل سي : بأسم 

 ( كوربوريتس

In the name of: Post Foods LLC (a 
Delaware Corporation)  

كنسييييينغتون بوليفييييارد، لكفيييييل،  73237 :العنييييوان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 22355مينيسوتا 

Address: Kensington Boulevard, 
Lakeville, Minnesota 55044, United 
States of America 20802  

اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 

  0ط -

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 31799  03299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 09/07/2017  39/32/7332 :التاريخ 
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من : من اجل 

 الحبوب 
In Respect of: Flour and cereal preparations  

 In the name of: LES GRANDES يل جغوند سيمولغي ديو ماغوكيسا : أبسم 
SEMOULERIES DU MARCO SA  

 73723عيين السيبع , عكاشية, مدينية اليدار البيضياء :العنوان 
 أ .م

Address: Okasha, Ain al-Sabaa,20250 
Casablanca,MA  

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

 

Address for Services :   
 

  



51العدد الحادي والعرشون 2018/3/11  

 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31841  03253 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
خدمات البث، وباألخص، التوزيع السمعي : من اجل 

والبصري بواسطة التلفاز، واألقمار الصناعية، جهاز 
السلكي، البث المكثف، بث تدفقي، ألياف بصرية، 
كابل، راديو، وشبكة الحاسب العالمية؛ خدمات 

اإلرسال الصوتي، السمعي،  التواصل، وباألخص،
الصوتي، الصوري، التخطيطي والبياني بواسطة 
شبكات األتصاالت، شبكات األتصاالت الالسلكية، 
األنترنت، شبكات خدمات المعلومات، شبكات 
المعلومات؛ البث التدفقي للصوت والبصري بواسطة 
شبكاات الحاسب العالمية وشبكات التواصل 

المتنقلة في طبيعة النقل  الالسلكية؛ وسائل األعالم
األلكتروني لوسائل األعالم والترفيه؛ تزويد لوحة 
األعالنات األلكترونية والمنتديات لنقل رسائل بين 

 . المستخدمين

In Respect of: Broadcast services, namely, 
distribution of audio-visual content via 
television, satellite, wireless, broadband, 
streaming, fiber optics, cable, radio, and a 
global computer network; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, 
sound, video, images, graphics and data by 
means of telecommunications networks, 
wireless communication networks, the 
Internet, information services networks and 
data networks; streaming of audio and visual 
content via global computer networks and 
wireless communication networks; mobile 
media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; 
providing online electronic bulletin boards and 
forums for transmission of messages among 
users.  

المملكة )سكريبز نيت وورب إنترناشونال : بأسم 

 . ليميتد( المتحدة

In the name of: Scripps Networks 
International (UK) Limited  

 2أم  5سيييي  ون فليييييت بلييييس، لنيييدن أي :العنيييوان 

 . دبليو إيس، جريت بريتين

Address: One Fleet Place, London 
EC4M 7WS, Great Britain  

اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  0ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31842  03257 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
خدمات البث، وباألخص، التوزيع السمعي : من اجل 

والبصري بواسطة التلفاز، واألقمار الصناعية، جهاز 
السلكي، البث المكثف، بث تدفقي، ألياف بصرية، 

الحاسب العالمية؛ خدمات  كابل، راديو، وشبكة
التواصل، وباألخص، اإلرسال الصوتي، السمعي، 
الصوتي، الصوري، التخطيطي والبياني بواسطة 
شبكات األتصاالت، شبكات األتصاالت الالسلكية، 
األنترنت، شبكات خدمات المعلومات، شبكات 
المعلومات؛ البث التدفقي للصوت والبصري بواسطة 

ة وشبكات التواصل شبكاات الحاسب العالمي
الالسلكية؛ وسائل األعالم المتنقلة في طبيعة النقل 
األلكتروني لوسائل األعالم والترفيه؛ تزويد لوحة 
األعالنات األلكترونية والمنتديات لنقل رسائل بين 

 . المستخدمين

In Respect of: Broadcast services, namely, 
distribution of audio-visual content via 
television, satellite, wireless, broadband, 
streaming, fiber optics, cable, radio, and a 
global computer network; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, 
sound, video, images, graphics and data by 
means of telecommunications networks, 
wireless communication networks, the 
Internet, information services networks and 
data networks; streaming of audio and visual 
content via global computer networks and 
wireless communication networks; mobile 
media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; 
providing online electronic bulletin boards and 
forums for transmission of messages among 
users.  

المملكة )سكريبز نيت وورب إنترناشونال : بأسم 

 . ليميتد( المتحدة

In the name of: Scripps Networks 
International (UK) Limited  

 2أم  5ون فليييييت بلييييس، لنيييدن أي سيييي  :العنيييوان 

 . دبليو إيس، جريت بريتين

Address: One Fleet Place, London 
EC4M 7WS, Great Britain  

اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  0ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31841  03253 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
خدمات البث، وباألخص، التوزيع السمعي : من اجل 

والبصري بواسطة التلفاز، واألقمار الصناعية، جهاز 
السلكي، البث المكثف، بث تدفقي، ألياف بصرية، 
كابل، راديو، وشبكة الحاسب العالمية؛ خدمات 

اإلرسال الصوتي، السمعي،  التواصل، وباألخص،
الصوتي، الصوري، التخطيطي والبياني بواسطة 
شبكات األتصاالت، شبكات األتصاالت الالسلكية، 
األنترنت، شبكات خدمات المعلومات، شبكات 
المعلومات؛ البث التدفقي للصوت والبصري بواسطة 
شبكاات الحاسب العالمية وشبكات التواصل 

المتنقلة في طبيعة النقل  الالسلكية؛ وسائل األعالم
األلكتروني لوسائل األعالم والترفيه؛ تزويد لوحة 
األعالنات األلكترونية والمنتديات لنقل رسائل بين 

 . المستخدمين

In Respect of: Broadcast services, namely, 
distribution of audio-visual content via 
television, satellite, wireless, broadband, 
streaming, fiber optics, cable, radio, and a 
global computer network; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, 
sound, video, images, graphics and data by 
means of telecommunications networks, 
wireless communication networks, the 
Internet, information services networks and 
data networks; streaming of audio and visual 
content via global computer networks and 
wireless communication networks; mobile 
media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; 
providing online electronic bulletin boards and 
forums for transmission of messages among 
users.  

المملكة )سكريبز نيت وورب إنترناشونال : بأسم 

 . ليميتد( المتحدة

In the name of: Scripps Networks 
International (UK) Limited  

 2أم  5سيييي  ون فليييييت بلييييس، لنيييدن أي :العنيييوان 

 . دبليو إيس، جريت بريتين

Address: One Fleet Place, London 
EC4M 7WS, Great Britain  

اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  0ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31842  03257 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
خدمات البث، وباألخص، التوزيع السمعي : من اجل 

والبصري بواسطة التلفاز، واألقمار الصناعية، جهاز 
السلكي، البث المكثف، بث تدفقي، ألياف بصرية، 

الحاسب العالمية؛ خدمات  كابل، راديو، وشبكة
التواصل، وباألخص، اإلرسال الصوتي، السمعي، 
الصوتي، الصوري، التخطيطي والبياني بواسطة 
شبكات األتصاالت، شبكات األتصاالت الالسلكية، 
األنترنت، شبكات خدمات المعلومات، شبكات 
المعلومات؛ البث التدفقي للصوت والبصري بواسطة 

ة وشبكات التواصل شبكاات الحاسب العالمي
الالسلكية؛ وسائل األعالم المتنقلة في طبيعة النقل 
األلكتروني لوسائل األعالم والترفيه؛ تزويد لوحة 
األعالنات األلكترونية والمنتديات لنقل رسائل بين 

 . المستخدمين

In Respect of: Broadcast services, namely, 
distribution of audio-visual content via 
television, satellite, wireless, broadband, 
streaming, fiber optics, cable, radio, and a 
global computer network; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, 
sound, video, images, graphics and data by 
means of telecommunications networks, 
wireless communication networks, the 
Internet, information services networks and 
data networks; streaming of audio and visual 
content via global computer networks and 
wireless communication networks; mobile 
media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; 
providing online electronic bulletin boards and 
forums for transmission of messages among 
users.  

المملكة )سكريبز نيت وورب إنترناشونال : بأسم 

 . ليميتد( المتحدة

In the name of: Scripps Networks 
International (UK) Limited  

 2أم  5ون فليييييت بلييييس، لنيييدن أي سيييي  :العنيييوان 

 . دبليو إيس، جريت بريتين

Address: One Fleet Place, London 
EC4M 7WS, Great Britain  

اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  0ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31845  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض : من اجل 
 . المالبس

In Respect of: Retail store services, featuring 
apparel  

 In the name of: Champion Products شامبيون برودكتس يوروب ليمتد ت: أبسم 
Europe Limited  

، بالنشاردسييتاون كوربوريييت 737، بييالزا 2سييويت  :العنييوان 
 . ، بالنشاردستاون ، دبلن، إيرلندا7بارب 

Address: Suite 8, Plaza 212, 
Blanchardstown Corporate Park 
2,Blanchardstown, Dublin, Ireland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31842  03257 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
خدمات البث، وباألخص، التوزيع السمعي : من اجل 

والبصري بواسطة التلفاز، واألقمار الصناعية، جهاز 
السلكي، البث المكثف، بث تدفقي، ألياف بصرية، 

الحاسب العالمية؛ خدمات  كابل، راديو، وشبكة
التواصل، وباألخص، اإلرسال الصوتي، السمعي، 
الصوتي، الصوري، التخطيطي والبياني بواسطة 
شبكات األتصاالت، شبكات األتصاالت الالسلكية، 
األنترنت، شبكات خدمات المعلومات، شبكات 
المعلومات؛ البث التدفقي للصوت والبصري بواسطة 

ة وشبكات التواصل شبكاات الحاسب العالمي
الالسلكية؛ وسائل األعالم المتنقلة في طبيعة النقل 
األلكتروني لوسائل األعالم والترفيه؛ تزويد لوحة 
األعالنات األلكترونية والمنتديات لنقل رسائل بين 

 . المستخدمين

In Respect of: Broadcast services, namely, 
distribution of audio-visual content via 
television, satellite, wireless, broadband, 
streaming, fiber optics, cable, radio, and a 
global computer network; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, 
sound, video, images, graphics and data by 
means of telecommunications networks, 
wireless communication networks, the 
Internet, information services networks and 
data networks; streaming of audio and visual 
content via global computer networks and 
wireless communication networks; mobile 
media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; 
providing online electronic bulletin boards and 
forums for transmission of messages among 
users.  

المملكة )سكريبز نيت وورب إنترناشونال : بأسم 

 . ليميتد( المتحدة

In the name of: Scripps Networks 
International (UK) Limited  

 2أم  5ون فليييييت بلييييس، لنيييدن أي سيييي  :العنيييوان 

 . دبليو إيس، جريت بريتين

Address: One Fleet Place, London 
EC4M 7WS, Great Britain  

اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  0ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 31845  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض : من اجل 
 . المالبس

In Respect of: Retail store services, featuring 
apparel  

 In the name of: Champion Products شامبيون برودكتس يوروب ليمتد ت: أبسم 
Europe Limited  

، بالنشاردسييتاون كوربوريييت 737، بييالزا 2سييويت  :العنييوان 
 . ، بالنشاردستاون ، دبلن، إيرلندا7بارب 

Address: Suite 8, Plaza 212, 
Blanchardstown Corporate Park 
2,Blanchardstown, Dublin, Ireland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31844  03255 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  32 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
الحقائب الرياضية، الحقائب القماشية : من اجل 

اسطوانية الشكل، الحقائب التي توضع عله الظهر، 
قائب المعلقة، حقائب الحمل حقائب سعاة البريد، الح
 . الصغيرة، حقائب االمتعة

In Respect of: Sport bags, duffel bags, 
backpacks, messenger bags, slings, totes, 
luggage.  

 In the name of: Champion Products تشامبيون برودكتس يوروب ليمتد : بأسم 
Europe Limited  

، بالنشاردسييييتاون 737، بييييالزا 2سييييويت  :العنييييوان 

 . ، بالنشاردستاون ، دبلن، إيرلندا7كوربوريت بارب 

Address: Suite 8, Plaza 212, 
Blanchardstown Corporate Park 
2,Blanchardstown, Dublin, Ireland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31846  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  03 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
والمنتجات الزراعية؛ ومنتجات  الغالل: من اجل 

البساتين والغابات غير الواردة في فئات اخرى؛ 
الحيوانات الحية؛ الفواكه والخضراوات الطازجة؛ 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية ؛ المواد الغذائية 

 (. الملت)الخاصة بالحيوانات؛ الشعير المنبت 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 

 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 

رام  -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس

 

Address for Services :   
 

  

75

76

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31846  03252 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  03 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
والمنتجات الزراعية؛ ومنتجات  الغالل: من اجل 

البساتين والغابات غير الواردة في فئات اخرى؛ 
الحيوانات الحية؛ الفواكه والخضراوات الطازجة؛ 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية ؛ المواد الغذائية 

 (. الملت)الخاصة بالحيوانات؛ الشعير المنبت 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 

 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 

رام  -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس

 

Address for Services :   
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( 80 ) 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31851  03223 :رقم العالمة التجارية 
  In Class: 31  03 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
الغالل والمنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتين والغابات غير الواردة في فئات اخرى؛ 
الحيوانات الحية؛ الفواكه والخضراوات الطازجة؛ 

ت والزهور الطبيعية ؛ المواد الغذائية البذور والنباتا
 (. الملت)الخاصة بالحيوانات؛ الشعير المنبت 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 

رام  -مناصرة مكتب المحامي موسه :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس

 

Address for Services :   
 

 

  

( 80 ) 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31851  03223 :رقم العالمة التجارية 
  In Class: 31  03 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
الغالل والمنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتين والغابات غير الواردة في فئات اخرى؛ 
الحيوانات الحية؛ الفواكه والخضراوات الطازجة؛ 

ت والزهور الطبيعية ؛ المواد الغذائية البذور والنباتا
 (. الملت)الخاصة بالحيوانات؛ الشعير المنبت 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 

رام  -مناصرة مكتب المحامي موسه :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31852  03227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  03 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
عية؛ ومنتجات الغالل والمنتجات الزرا: من اجل 

البساتين والغابات غير الواردة في فئات اخرى؛ 
الحيوانات الحية؛ الفواكه والخضراوات الطازجة؛ 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية ؛ المواد الغذائية 

 (. الملت)الخاصة بالحيوانات؛ الشعير المنبت 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 
رام  -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31853  03220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  03 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
الغالل والمنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتين والغابات غير الواردة في فئات اخرى؛ 
الحيوانات الحية؛ الفواكه والخضراوات الطازجة؛ 

مواد الغذائية البذور والنباتات والزهور الطبيعية ؛ ال
 (. الملت)الخاصة بالحيوانات؛ الشعير المنبت 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 
رام  -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -القدسهللا شار  
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31854  03225 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 
ة وغيرها من المشروبات غير الكحولية، والغازي

مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 
 . شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 
رام  -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس
 

Address for Services :   
 

 

  

79
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  Trade Mark No.: 31859  03229 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
معدنية والمياه ال( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، 
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 

 . شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; fruit 
beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 
رام هللا  -موسه مناصرة مكتب المحامي: عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -شار  القدس

 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 31860  03223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، 
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 

 . شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages.  

 شركة سنيورة للصناعات الغذائية: بأسم 
 مساهمة خصوصية  

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 

رام  -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31862  03227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه :  من اجل

 . االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions.  

 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 
رام  -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس
 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 31863  03220 :تجارية رقم العالمة ال
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 . االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 

 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 

ام هللا ر -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -شار  القدس
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31869  03229 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
ية واالعالن وادارة وتوجيه خدمات الدعا: من اجل 

 . االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 
رام  -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس
 

Address for Services :   
 

 

  

85

86
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31872  03227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 13/07/2017  30/32/7332 :التاريخ 
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات : من اجل 

األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ، 
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة 

اس بي لألجهزة لتسخين التبغ؛ شواحن يو 
اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 
السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن السيارات 
لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 
بطاريات السجائر اإللكترونية؛ الحقائب الواقية 

 . وحقائب حمل البضائع المذكورة

In Respect of: Batteries for electronic 
cigarettes; batteries for electronic devices that 
are used for heating tobacco, chargers for 
electronic devices that are used for heating 
tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers 
for electronic cigarettes; car chargers for 
devices that are used for heating tobacco; 
battery chargers for electronic cigarettes; 
protective cases and carrying cases for the 
aforementioned goods.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشييياتيل،  7333، 0كيييواي جينرينييياود  :العنيييوان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

 -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .ص 

 

Address for Services :   
 

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

 واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31869  03229 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 12/07/2017  37/32/7332 :التاريخ 
ية واالعالن وادارة وتوجيه خدمات الدعا: من اجل 

 . االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions.  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora 
Lelsenaat Alghedaia  

  Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestin فلسطين / العيزرية/ القدس :العنوان 
رام  -مكتب المحامي موسه مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القديم  -هللا شار  القدس
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31872  03227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 13/07/2017  30/32/7332 :التاريخ 
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات : من اجل 

األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ، 
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة 

اس بي لألجهزة لتسخين التبغ؛ شواحن يو 
اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 
السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن السيارات 
لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 
بطاريات السجائر اإللكترونية؛ الحقائب الواقية 

 . وحقائب حمل البضائع المذكورة

In Respect of: Batteries for electronic 
cigarettes; batteries for electronic devices that 
are used for heating tobacco, chargers for 
electronic devices that are used for heating 
tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers 
for electronic cigarettes; car chargers for 
devices that are used for heating tobacco; 
battery chargers for electronic cigarettes; 
protective cases and carrying cases for the 
aforementioned goods.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشييياتيل،  7333، 0كيييواي جينرينييياود  :العنيييوان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

 -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .ص 

 

Address for Services :   
 

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

 واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31873  03220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  35 :في الصنف 

  Date: 13/07/2017  30/32/7332 :التاريخ 
المعادن النفيسة وسبائكها والسلع : من اجل 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها وغير 
المشمولة في فئات أخرى؛ المجوهرات واألحجار 
الكريمة؛ أدوات صناعة الساعات وأدوات قياس 

 . الزمن

In Respect of: Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشيييياتيل،  7333، 0كييييواي جينرينيييياود  :العنييييوان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

  –سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .ص 

 

Address for Services :   
 

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

 

   

 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31874  03225 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  32 :في الصنف 

  Date: 13/07/2017  30/32/7332 :التاريخ 
الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة : من اجل 

من هذه المواد وغير المشمولة في فئات أخرى؛ 
المطبوعات بما فيها المجالت والكتب والنشرات 
التعريفية والتقاويم والكتالوجات؛ الصور 
الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ المواد التدريسية 

لورق والورق ؛ ا(باستثناء األجهزة)والتعليمية 
المقوى والمواد البالستيكية للتغليف والتعبئة غير 

 . الواردة في فئات أخرى

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter, including 
magazines, books, brochures, calendars, 
catalogues; photographs; stationery; 
instructional and teaching materials (except 
apparatus); paper, cardboard and plastic 
materials for wrapping and packaging, not 
included in other classes.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشيييياتيل،  7333، 0كييييواي جينرينيييياود  :العنييييوان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

  –سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .ص 

 

Address for Services :   
 

حماية ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق ال
المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 
 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31873  03220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  35 :في الصنف 

  Date: 13/07/2017  30/32/7332 :التاريخ 
المعادن النفيسة وسبائكها والسلع : من اجل 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها وغير 
المشمولة في فئات أخرى؛ المجوهرات واألحجار 
الكريمة؛ أدوات صناعة الساعات وأدوات قياس 

 . الزمن

In Respect of: Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشيييياتيل،  7333، 0كييييواي جينرينيييياود  :العنييييوان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

  –سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .ص 

 

Address for Services :   
 

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

 

   

 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31874  03225 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  32 :في الصنف 

  Date: 13/07/2017  30/32/7332 :التاريخ 
الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة : من اجل 

من هذه المواد وغير المشمولة في فئات أخرى؛ 
المطبوعات بما فيها المجالت والكتب والنشرات 
التعريفية والتقاويم والكتالوجات؛ الصور 
الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ المواد التدريسية 

لورق والورق ؛ ا(باستثناء األجهزة)والتعليمية 
المقوى والمواد البالستيكية للتغليف والتعبئة غير 

 . الواردة في فئات أخرى

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter, including 
magazines, books, brochures, calendars, 
catalogues; photographs; stationery; 
instructional and teaching materials (except 
apparatus); paper, cardboard and plastic 
materials for wrapping and packaging, not 
included in other classes.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشيييياتيل،  7333، 0كييييواي جينرينيييياود  :العنييييوان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

  –سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .ص 

 

Address for Services :   
 

حماية ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق ال
المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات 
 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31925  03972 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 20/07/2017  73/32/7332 :التاريخ 
؛ ضاغطات للثالجات؛ [آالت]ضاغطات : من اجل 

مكثفات هوائية؛ المكابس؛ آالت تشكيل القوالب؛ 
معدات الصناعة اإللكترونية؛ اآلالت وعدد اآلالت؛ 

؛ ( قطع المحركات)المحركات الكهربائية؛ الصمامات 
أجزاء لآلالت أو )آالت ترشيح؛ المرشحات 

 ؛ المرشحات لتنظيف هواء التبريد)محركات
؛ (آالت)؛ آالت صب البالستيك؛ الناقالت (للمحركات)

قشط اآلالت؛ آالت تغليف باللف؛ آالت التعبئة؛ 
الخالطات الكهربائية لالغراض المنزليه؛ الغساالت؛ 
آالت عصر الغسيل؛ االت التجفيف؛ آالت رش 
الدهان؛ مسدسات الرش للدهان؛ آالت طباعة؛ االالت 

؛ أجهزة الرسم عله (الكهربائية)واألجهزة للتنظيف 
الستائر المشغلة كهربائيا؛ االت الكوي؛ آالت 
الخياطه؛ األجهزة الميكانيكية لصناعة الدراجات 
الهوائية؛ آالت السحق؛ آالت صباغة؛ آالت معايرة؛ 
آالت صناعة عصير الفول المنزلية؛ آالت إعداد 
المشروبات، والكهربائية الميكانيكية؛ الحفارات 

باستثناء حفارات الفحم )ائية المحمولة الكهرب
؛ المقابض الكهرومغناطيسية، عدا عما ( الكهربائية

كان للمركبات البرية؛ مفاصل العزل؛ آالت صناعة 
الخبز؛ المحركات الكهربائية عدا عن التي للمركبات 
البرية؛ ماكينات شغل المعادن؛ آالت رش؛ آالت 

الساحقات لغايات / السحق؛ المطاحن الكهربائية 
الستخدام المنزلي؛ آالت المطبخ الكهربائية؛ معاصر ا

؛ آالت إعداد العجينة [آالت]زيت الطهي؛ فرامات لحم 
الكهربائية؛ آالت إعداد األغذية الكهروميكانيكية، 
تحديدا آالت صناعة فول الصويا المتجبن؛ آالت 
زراعة حبوب الفول؛ معاصر قصب السكر؛ آالت 

In Respect of: Compressors [machines]; 
compressors for refrigerators; air condensers; 
presses; moulding machines; electronic 
industry equipment; machines and machine 
tools; electric motors; valves (parts of 
machines); filtering machines; filters (parts of 
machines or engines); filters for cleaning 
cooling air (for engines); pouring plastic 
machine; conveyors (machines); belts for 
machines; wrapping machines; packaging 
machines; electric blenders for household 
purposes; washing machines; wringing 
machines for laundry; drying machines; 
spray-paint machines; spraying guns for paint; 
printing machines; machines and apparatus 
for cleaning [electric]; curtain drawing devices 
electrically operated; ironing machines; sewing 
machines; mechanical devices for bicycle 
industry; crushing machines; dyeing 
machines; sizing machines; household bean 
juice maker; beverage preparation machines, 
electromechanical; electric portable drills 
(excluding electric coal borer); electromagnetic 
clutches, other than for land vehicles; sealing 
joints [parts of machines]; bread making 
machines; electric motors other than for land 
vehicles; metal working machines; spraying 
machines; crushing machines; electric 
grinders/crushers for household purposes; 
electric kitchen machines; Cooking oil presses; 
meat choppers [machines]; electric dough 
makers; electromechanical food preparation 
machines, namely tofu making machines; bean 

لشعيرية؛ جاليات؛ غسيل الخضراوات؛ آالت إعداد ا
الخضاضات الستخدام المطبخ؛ آالت خلط؛ الساحقات 
الكهربائية لالستخدام المنزلي؛ عصارات الفواكه 
الكهربائية بالضغط ألغراض منزلية؛ محضرات 
الطعام الكهربائية؛ آالت تقطيع الخضراوات إله 
شرائح لالستخدام المنزلي، الكهربائية؛ آالت تقطيع 

لالستخدام المنزلي، الكهربائية؛ اللحوم إله شرائح 
معدات حليب الصويا الستخدام المطبخ؛ المكانس 
الكهربائية؛ آالت التخلص من الفضالت؛ االت 

 . التنظيف بالبخار؛ آالت التخلص من فضالت الطعام

sprout growing machines; sugar cane presses; 
vegetable washing machines; noodle making 
machines; dish washers; agitators for kitchen 
use; mixing machines; electric crushers for 
household use; electric fruit presses for 
household use; electric food processors; 
vegetable slicers for household use, electric; 
meat slicers for household use, electric; soy 
milk makers for kitchen use; vacuum cleaners; 
garbage disposals; steam cleaning machines; 
food waste disposals.  

 In the name of: GREE ELECTRIC أوف زوهاي . جري إيليكتريك أبليانسيز، إنك: م بأس
APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI  

جينجيي ويسيت روود ، كيوانشيان زوهياي،  :العنوان 

 جوانج دونج، الصين 

Address: JINJI WEST ROAD, 
QIANSHAN ZHUHAI, GUANGDONG, 
CHINA  

  –م للملكية الفكرية سابا وشركاه :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .ص 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31935  03902 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  07 :في الصنف 

  Date: 20/07/2017  73/32/7332 :التاريخ 
مياه , مياه الينابيع, المياه المعدنية: من اجل 

عصائر الفواكه , مياه الصودا, الطاولة
مركزات ومستخلصات الفواكه , والخضروات

المشروبات غير , والخضروات لصنع المشروبات
المشروبات الغنية , مشروبات الطاقة, الكحولية

 بالفيتامينات 

In Respect of: Mineral water, spring water, 
table water, soda water. Fruit and vegetable 
juices, fruit and vegetable concentrates and 
extracts for making beverages, non-alcoholic 
soft drinks. Energy drinks; protein-enriched 
sports beverages  

شركة صناعة المواد الغذائية وعصير : بأسم 
 الفواكه وتجارتها المساهمة 

In the name of: MEYSU GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

, 5رقيم , 32جادة رقم , المنطقة الصناعية :العنوان 
 تركيا / قصيري  -مالك غازي 

Address: Organize Sanayi Bolgesi 
16.Cad. No:4 Melikgazi Kayseri / Turkey  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

لشعيرية؛ جاليات؛ غسيل الخضراوات؛ آالت إعداد ا
الخضاضات الستخدام المطبخ؛ آالت خلط؛ الساحقات 
الكهربائية لالستخدام المنزلي؛ عصارات الفواكه 
الكهربائية بالضغط ألغراض منزلية؛ محضرات 
الطعام الكهربائية؛ آالت تقطيع الخضراوات إله 
شرائح لالستخدام المنزلي، الكهربائية؛ آالت تقطيع 

لالستخدام المنزلي، الكهربائية؛ اللحوم إله شرائح 
معدات حليب الصويا الستخدام المطبخ؛ المكانس 
الكهربائية؛ آالت التخلص من الفضالت؛ االت 

 . التنظيف بالبخار؛ آالت التخلص من فضالت الطعام

sprout growing machines; sugar cane presses; 
vegetable washing machines; noodle making 
machines; dish washers; agitators for kitchen 
use; mixing machines; electric crushers for 
household use; electric fruit presses for 
household use; electric food processors; 
vegetable slicers for household use, electric; 
meat slicers for household use, electric; soy 
milk makers for kitchen use; vacuum cleaners; 
garbage disposals; steam cleaning machines; 
food waste disposals.  

 In the name of: GREE ELECTRIC أوف زوهاي . جري إيليكتريك أبليانسيز، إنك: م بأس
APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI  

جينجيي ويسيت روود ، كيوانشيان زوهياي،  :العنوان 

 جوانج دونج، الصين 

Address: JINJI WEST ROAD, 
QIANSHAN ZHUHAI, GUANGDONG, 
CHINA  

  –م للملكية الفكرية سابا وشركاه :عنوان التبليغ 
 البيرة  5527ب .ص 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31937  03902 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 20/07/2017  73/32/7332 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 لمكتبي االعمال وتفعيل النشاط ا
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions.  

شركة الميراج انترناشيونال التجارية : بأسم 

 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage 
Internashonal Altegareya Mosahama 
Khososiya  

  Address: Gaza Alremal Shar'e Alnaser مال شار  النصر غزه الر :العنوان 

 غزه الرمال شار  النصر  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Gaza Alremal 
Shar'e Alnaser   

 
  

 
  

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31942  03957 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 20/07/2017  73/32/7332 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، ، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، الخبز 
والفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجة ، عسل 

بيز ، النحل والعسل االسود ، الخميرة ومسحوق الخ
، ( التوابل )الملح ، الخردل ، الخل والصلصات ، 

 . البهارات ، الثلج والمعكرونة

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

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

شركة الميراج انترناشيونال التجارية : بأسم 

 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage 
Internashonal Altegareya Mosahama 
Khososiya  

  Address: Gaza Alremal Shar'e Alnaser النصر غزه الرمال شار   :العنوان 

 غزه الرمال شار  النصر  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Gaza Alremal 
Shar'e Alnaser   

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31937  03902 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  02 :في الصنف 

  Date: 20/07/2017  73/32/7332 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 لمكتبي االعمال وتفعيل النشاط ا
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions.  

شركة الميراج انترناشيونال التجارية : بأسم 

 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage 
Internashonal Altegareya Mosahama 
Khososiya  

  Address: Gaza Alremal Shar'e Alnaser مال شار  النصر غزه الر :العنوان 

 غزه الرمال شار  النصر  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Gaza Alremal 
Shar'e Alnaser   

 
  

 
  

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31942  03957 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 20/07/2017  73/32/7332 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، ، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، الخبز 
والفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجة ، عسل 

بيز ، النحل والعسل االسود ، الخميرة ومسحوق الخ
، ( التوابل )الملح ، الخردل ، الخل والصلصات ، 

 . البهارات ، الثلج والمعكرونة

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

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

شركة الميراج انترناشيونال التجارية : بأسم 

 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage 
Internashonal Altegareya Mosahama 
Khososiya  

  Address: Gaza Alremal Shar'e Alnaser النصر غزه الرمال شار   :العنوان 

 غزه الرمال شار  النصر  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Gaza Alremal 
Shar'e Alnaser   
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  Trade Mark No.: 31969  96313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
مستحضرات التنظيف والتبيض، المنظفات : من اجل 

ن ما هو ألجل استخدامها في عمليات مختلفة ع
التصنيع ولألغراض الطبية؛ مبيض الغسيل؛ منعمات 
القماش لالستخدام في الغسيل؛ مزيالت البقع؛ 
منظفات غسالة صحون؛ العطور؛ مواد التجميل 
بأستثناء مواد التجميل الطبية؛ عبير العطور؛ مزيالت 
العرق لالستخدام الشخصي والحيوانات؛ لوشن 

ة، لوشن منعش أو منشط غير طبي الجل الجلد الحالق
أو البشرة، الكريمات ما بعد الحالقة، الكريمات 
التجميلية للعناية بالبشرة، مزيالت الشعر، جل الحمام 
واالستحمام بالدش، الزيوت لألغراض التجميلية، 
الشامبو، المكيفات؛ الصابون بأستثناء الصابون 

؛ معاجين الطبي؛ مستحضرات العناية باألسنان
األسنان؛ ملمعات األسنان؛ مستحضرات تبييض 
األسنان؛ غسوالت الفم ليس لألغراض الطبية؛ 
مستحضرات الجلخ؛ قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ 
حجر الخفاف؛ عجائن كاشطة؛ مستحضرات تلميع 
الجلود والفينيل والخشب والمعدن؛ ملمعات وكريمات 

االطفال، للجلد والفينيل والمعادن والخشب؛ مناديل 
وبر القطن ألغراض التجميل، مسحات القطن 

 ألغراض التجميل 

In Respect of: Bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents; perfumery; cosmetics (except 
medicated cosmetics); fragrances; deodorants 
for personal use and animals; shaving lotions, 
non-medicated stimulating lotions for the skin, 
after-shave creams, cosmetic creams for skin 
care, depilatories, shower and bath gel, oils for 
cosmetic purposes, shampoo, conditioner; 
soaps (except medicated soap); dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, 
tooth whitening preparations, mouth washes, 
not for medical purposes; abrasive 
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice 
stone; abrasive pastes; polishing preparations 
for leather, vinyl, metal and wood, polishes 
and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing; baby wipes, cotton wool for 
cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic 
purposes  

اينكا هيجين اورونليري سانايى في تيجاريت : بأسم 
 انونيم شيركيتي 

In the name of: ENKA HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKET  

 59595اورجانيزى ساانايى بولجيساي، . 5 :العنوان 
 غازيانتاب، تركيا  -شهيتكاميل  65:نولو جادي، نو

Address: 5. Organize Sanayi Bolgesi, 
83535 Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - 
Gaziantep, Turkey  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31969  96313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
مستحضرات التنظيف والتبيض، المنظفات : من اجل 

ن ما هو ألجل استخدامها في عمليات مختلفة ع
التصنيع ولألغراض الطبية؛ مبيض الغسيل؛ منعمات 
القماش لالستخدام في الغسيل؛ مزيالت البقع؛ 
منظفات غسالة صحون؛ العطور؛ مواد التجميل 
بأستثناء مواد التجميل الطبية؛ عبير العطور؛ مزيالت 
العرق لالستخدام الشخصي والحيوانات؛ لوشن 

ة، لوشن منعش أو منشط غير طبي الجل الجلد الحالق
أو البشرة، الكريمات ما بعد الحالقة، الكريمات 
التجميلية للعناية بالبشرة، مزيالت الشعر، جل الحمام 
واالستحمام بالدش، الزيوت لألغراض التجميلية، 
الشامبو، المكيفات؛ الصابون بأستثناء الصابون 

؛ معاجين الطبي؛ مستحضرات العناية باألسنان
األسنان؛ ملمعات األسنان؛ مستحضرات تبييض 
األسنان؛ غسوالت الفم ليس لألغراض الطبية؛ 
مستحضرات الجلخ؛ قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ 
حجر الخفاف؛ عجائن كاشطة؛ مستحضرات تلميع 
الجلود والفينيل والخشب والمعدن؛ ملمعات وكريمات 

االطفال، للجلد والفينيل والمعادن والخشب؛ مناديل 
وبر القطن ألغراض التجميل، مسحات القطن 

 ألغراض التجميل 

In Respect of: Bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents; perfumery; cosmetics (except 
medicated cosmetics); fragrances; deodorants 
for personal use and animals; shaving lotions, 
non-medicated stimulating lotions for the skin, 
after-shave creams, cosmetic creams for skin 
care, depilatories, shower and bath gel, oils for 
cosmetic purposes, shampoo, conditioner; 
soaps (except medicated soap); dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, 
tooth whitening preparations, mouth washes, 
not for medical purposes; abrasive 
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice 
stone; abrasive pastes; polishing preparations 
for leather, vinyl, metal and wood, polishes 
and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing; baby wipes, cotton wool for 
cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic 
purposes  

اينكا هيجين اورونليري سانايى في تيجاريت : بأسم 
 انونيم شيركيتي 

In the name of: ENKA HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKET  

 59595اورجانيزى ساانايى بولجيساي، . 5 :العنوان 
 غازيانتاب، تركيا  -شهيتكاميل  65:نولو جادي، نو

Address: 5. Organize Sanayi Bolgesi, 
83535 Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - 
Gaziantep, Turkey  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31970  96327 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
مستحضرات التنظيف والتبيض، المنظفات : ن اجل م

مختلفة عن ما هو ألجل استخدامها في عمليات 
التصنيع ولألغراض الطبية؛ مبيض الغسيل؛ منعمات 
القماش لالستخدام في الغسيل؛ مزيالت البقع؛ 
منظفات غسالة صحون؛ العطور؛ مواد التجميل 

يالت بأستثناء مواد التجميل الطبية؛ عبير العطور؛ مز
العرق لالستخدام الشخصي والحيوانات؛ لوشن 
الحالقة، لوشن منعش أو منشط غير طبي الجل الجلد 
أو البشرة، الكريمات ما بعد الحالقة، الكريمات 
التجميلية للعناية بالبشرة، مزيالت الشعر، جل الحمام 
واالستحمام بالدش، الزيوت لألغراض التجميلية، 

ن بأستثناء الصابون الشامبو، المكيفات؛ الصابو
الطبي؛ مستحضرات العناية باألسنان؛ معاجين 
األسنان؛ ملمعات األسنان؛ مستحضرات تبييض 
األسنان؛ غسوالت الفم ليس لألغراض الطبية؛ 
مستحضرات الجلخ؛ قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ 
حجر الخفاف؛ عجائن كاشطة؛ مستحضرات تلميع 

عات وكريمات الجلود والفينيل والخشب والمعدن؛ ملم
للجلد والفينيل والمعادن والخشب؛ مناديل االطفال، 
وبر القطن ألغراض التجميل، مسحات القطن 

 ألغراض التجميل 

In Respect of: Bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents; perfumery; cosmetics (except 
medicated cosmetics); fragrances; deodorants 
for personal use and animals; shaving lotions, 
non-medicated stimulating lotions for the skin, 
after-shave creams, cosmetic creams for skin 
care, depilatories, shower and bath gel, oils for 
cosmetic purposes, shampoo, conditioner; 
soaps (except medicated soap); dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, 
tooth whitening preparations, mouth washes, 
not for medical purposes; abrasive 
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice 
stone; abrasive pastes; polishing preparations 
for leather, vinyl, metal and wood, polishes 
and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing; baby wipes, cotton wool for 
cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic 
purposes  

اينكا هيجني اورونلريي ساانىي يف تيجاريت انونيم : أبسم 
 شريكييت 

In the name of: ENKA HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKET  

نولاااو  59595اورجاااانيزى ساااانايى بولجيساااي، . 5 :العناااوان 
 غازيانتاب، تركيا  -شهيتكاميل  65:جادي، نو

Address: 5. Organize Sanayi Bolgesi, 
83535 Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - 
Gaziantep, Turkey  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31970  96327 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
مستحضرات التنظيف والتبيض، المنظفات : ن اجل م

مختلفة عن ما هو ألجل استخدامها في عمليات 
التصنيع ولألغراض الطبية؛ مبيض الغسيل؛ منعمات 
القماش لالستخدام في الغسيل؛ مزيالت البقع؛ 
منظفات غسالة صحون؛ العطور؛ مواد التجميل 

يالت بأستثناء مواد التجميل الطبية؛ عبير العطور؛ مز
العرق لالستخدام الشخصي والحيوانات؛ لوشن 
الحالقة، لوشن منعش أو منشط غير طبي الجل الجلد 
أو البشرة، الكريمات ما بعد الحالقة، الكريمات 
التجميلية للعناية بالبشرة، مزيالت الشعر، جل الحمام 
واالستحمام بالدش، الزيوت لألغراض التجميلية، 

ن بأستثناء الصابون الشامبو، المكيفات؛ الصابو
الطبي؛ مستحضرات العناية باألسنان؛ معاجين 
األسنان؛ ملمعات األسنان؛ مستحضرات تبييض 
األسنان؛ غسوالت الفم ليس لألغراض الطبية؛ 
مستحضرات الجلخ؛ قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ 
حجر الخفاف؛ عجائن كاشطة؛ مستحضرات تلميع 

عات وكريمات الجلود والفينيل والخشب والمعدن؛ ملم
للجلد والفينيل والمعادن والخشب؛ مناديل االطفال، 
وبر القطن ألغراض التجميل، مسحات القطن 

 ألغراض التجميل 

In Respect of: Bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents; perfumery; cosmetics (except 
medicated cosmetics); fragrances; deodorants 
for personal use and animals; shaving lotions, 
non-medicated stimulating lotions for the skin, 
after-shave creams, cosmetic creams for skin 
care, depilatories, shower and bath gel, oils for 
cosmetic purposes, shampoo, conditioner; 
soaps (except medicated soap); dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, 
tooth whitening preparations, mouth washes, 
not for medical purposes; abrasive 
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice 
stone; abrasive pastes; polishing preparations 
for leather, vinyl, metal and wood, polishes 
and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing; baby wipes, cotton wool for 
cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic 
purposes  

اينكا هيجني اورونلريي ساانىي يف تيجاريت انونيم : أبسم 
 شريكييت 

In the name of: ENKA HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKET  

نولاااو  59595اورجاااانيزى ساااانايى بولجيساااي، . 5 :العناااوان 
 غازيانتاب، تركيا  -شهيتكاميل  65:جادي، نو

Address: 5. Organize Sanayi Bolgesi, 
83535 Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - 
Gaziantep, Turkey  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31971  96326 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
مستحضرات التنظيف والتبيض، المنظفات : اجل  من

مختلفة عن ما هو ألجل استخدامها في عمليات 
التصنيع ولألغراض الطبية؛ مبيض الغسيل؛ منعمات 
القماش لالستخدام في الغسيل؛ مزيالت البقع؛ 
منظفات غسالة صحون؛ العطور؛ مواد التجميل 

الت بأستثناء مواد التجميل الطبية؛ عبير العطور؛ مزي
العرق لالستخدام الشخصي والحيوانات؛ لوشن 
الحالقة، لوشن منعش أو منشط غير طبي الجل الجلد 
أو البشرة، الكريمات ما بعد الحالقة، الكريمات 
التجميلية للعناية بالبشرة، مزيالت الشعر، جل الحمام 
واالستحمام بالدش، الزيوت لألغراض التجميلية، 

بأستثناء الصابون  الشامبو، المكيفات؛ الصابون
الطبي؛ مستحضرات العناية باألسنان؛ معاجين 
األسنان؛ ملمعات األسنان؛ مستحضرات تبييض 
األسنان؛ غسوالت الفم ليس لألغراض الطبية؛ 
مستحضرات الجلخ؛ قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ 
حجر الخفاف؛ عجائن كاشطة؛ مستحضرات تلميع 

ات وكريمات الجلود والفينيل والخشب والمعدن؛ ملمع
للجلد والفينيل والمعادن والخشب؛ مناديل االطفال، 
وبر القطن ألغراض التجميل، مسحات القطن 

 ألغراض التجميل 

In Respect of: Bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents; perfumery; cosmetics (except 
medicated cosmetics); fragrances; deodorants 
for personal use and animals; shaving lotions, 
non-medicated stimulating lotions for the skin, 
after-shave creams, cosmetic creams for skin 
care, depilatories, shower and bath gel, oils for 
cosmetic purposes, shampoo, conditioner; 
soaps (except medicated soap); dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, 
tooth whitening preparations, mouth washes, 
not for medical purposes; abrasive 
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice 
stone; abrasive pastes; polishing preparations 
for leather, vinyl, metal and wood, polishes 
and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing; baby wipes, cotton wool for 
cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic 
purposes  

اينكا هيجين اورونليري سانايى في تيجاريت : بأسم 
 انونيم شيركيتي 

In the name of: ENKA HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKET  

 59595اورجانيزى ساانايى بولجيساي، . 5 :العنوان 
 غازيانتاب، تركيا  -شهيتكاميل  65:نولو جادي، نو

Address: 5. Organize Sanayi Bolgesi, 
83535 Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - 
Gaziantep, Turkey  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31971  96326 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
مستحضرات التنظيف والتبيض، المنظفات : اجل  من

مختلفة عن ما هو ألجل استخدامها في عمليات 
التصنيع ولألغراض الطبية؛ مبيض الغسيل؛ منعمات 
القماش لالستخدام في الغسيل؛ مزيالت البقع؛ 
منظفات غسالة صحون؛ العطور؛ مواد التجميل 

الت بأستثناء مواد التجميل الطبية؛ عبير العطور؛ مزي
العرق لالستخدام الشخصي والحيوانات؛ لوشن 
الحالقة، لوشن منعش أو منشط غير طبي الجل الجلد 
أو البشرة، الكريمات ما بعد الحالقة، الكريمات 
التجميلية للعناية بالبشرة، مزيالت الشعر، جل الحمام 
واالستحمام بالدش، الزيوت لألغراض التجميلية، 

بأستثناء الصابون  الشامبو، المكيفات؛ الصابون
الطبي؛ مستحضرات العناية باألسنان؛ معاجين 
األسنان؛ ملمعات األسنان؛ مستحضرات تبييض 
األسنان؛ غسوالت الفم ليس لألغراض الطبية؛ 
مستحضرات الجلخ؛ قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ 
حجر الخفاف؛ عجائن كاشطة؛ مستحضرات تلميع 

ات وكريمات الجلود والفينيل والخشب والمعدن؛ ملمع
للجلد والفينيل والمعادن والخشب؛ مناديل االطفال، 
وبر القطن ألغراض التجميل، مسحات القطن 

 ألغراض التجميل 

In Respect of: Bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents; perfumery; cosmetics (except 
medicated cosmetics); fragrances; deodorants 
for personal use and animals; shaving lotions, 
non-medicated stimulating lotions for the skin, 
after-shave creams, cosmetic creams for skin 
care, depilatories, shower and bath gel, oils for 
cosmetic purposes, shampoo, conditioner; 
soaps (except medicated soap); dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, 
tooth whitening preparations, mouth washes, 
not for medical purposes; abrasive 
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice 
stone; abrasive pastes; polishing preparations 
for leather, vinyl, metal and wood, polishes 
and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing; baby wipes, cotton wool for 
cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic 
purposes  

اينكا هيجين اورونليري سانايى في تيجاريت : بأسم 
 انونيم شيركيتي 

In the name of: ENKA HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKET  

 59595اورجانيزى ساانايى بولجيساي، . 5 :العنوان 
 غازيانتاب، تركيا  -شهيتكاميل  65:نولو جادي، نو

Address: 5. Organize Sanayi Bolgesi, 
83535 Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - 
Gaziantep, Turkey  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31972  96327 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية : ن اجل م

لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض 
الطبية والبيطرية، الكواشف الكيميائية لألغراض 
الصيدالنية والبيطرية، المواد المشعة لألغراض 
الطبية والبيطرية؛ مستحضرات التجميل الطبية؛ 

البيطرية؛ المكمالت الغذائية لألغراض الصيدالنية و
المكمالت الغذائية لالستهالك البشري؛ المكمالت 
الغذائية للحيوانات؛ المكمالت الغذائية؛ مستحضرات 
طبية ألغراض التخسيس؛ الغذاء لألطفال الرضع؛ 
األعشاب والمشروبات العشبية مكيفه لألغراض 
طبية؛ مستحضرات والمواد طب األسنان، مواد حشو 

نان، المواد الالصقة األسنان، مواد انطباع األس
األسنان والمواد الالزمة إلصالح األسنان؛ 
المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ الفوط 
الصحية؛ السدادات الصحية؛ اللصقات الطبية؛ مواد 
للضمادات؛ حفاضات بما في ذلك تلك المصنوعة من 
الورق والنسيج؛ حفاضات األطفال من الورق؛ 

مناديل األطفال  حفاضات األطفال من النسيج،
الورقية، حفاضات الكبار من الورق، حفاضات الكبار 
من النسيج، حفاضات للحيوانات االليفة؛ 
مستحضرات لتدمير الحشرات؛ مبيدات الفطريات، 
مبيدات األعشاب؛ مبيدات القوارض؛ مزيالت الروائح 
بخالف ما هو للبشر أو الحيوانات؛ مستحضرات 

لهواء؛ المطهرات؛ إزالة الروائح الكريهة من ا
المعقمات؛ المنظفات لألغراض الطبية؛ الصابون 
الطبي، الصابون المطهر، مستحضرات اليدين مضادة 
للجراثيم؛ القطن الماص، قطن ضد العفن، القطن 
المعقم، القطن لألغراض الطبية، مسحات القطن 

 لألغراض الطبية 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations for medical purposes; 
chemical preparations for medical and 
veterinary purposes, chemical reagents for 
pharmaceutical and veterinary purposes, 
radioactive substances for medical and 
veterinary purposes; medicated cosmetics; 
dietary supplements for pharmaceutical and 
veterinary purposes; dietary supplements for 
human consumption; dietary supplements for 
animals; nutritional supplements; medical 
preparations for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted 
for medicinal purposes; dental preparations 
and articles, teeth filling material, dental 
impression material, dental adhesives and 
material for repairing teeth; sanitary 
preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for 
dressings; diapers, including those made of 
paper and textiles; babies diapers of paper; 
babies diapers of textile, babies napkins of 
paper, adult diapers of paper, adult diapers of 
textile, diapers for pets; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
rodenticides; deodorants, other than for 
human beings or for animals; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated 
soap, disinfectant soap, antibacterial hand 
lotions; absorbent cotton, antiseptic cotton, 
aseptic cotton, cotton for medical purposes, 
cotton swabs for medical purposes  

 

  

  Trade Mark No.: 31972  96327 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية : ن اجل م

لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض 
الطبية والبيطرية، الكواشف الكيميائية لألغراض 
الصيدالنية والبيطرية، المواد المشعة لألغراض 
الطبية والبيطرية؛ مستحضرات التجميل الطبية؛ 

البيطرية؛ المكمالت الغذائية لألغراض الصيدالنية و
المكمالت الغذائية لالستهالك البشري؛ المكمالت 
الغذائية للحيوانات؛ المكمالت الغذائية؛ مستحضرات 
طبية ألغراض التخسيس؛ الغذاء لألطفال الرضع؛ 
األعشاب والمشروبات العشبية مكيفه لألغراض 
طبية؛ مستحضرات والمواد طب األسنان، مواد حشو 

نان، المواد الالصقة األسنان، مواد انطباع األس
األسنان والمواد الالزمة إلصالح األسنان؛ 
المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ الفوط 
الصحية؛ السدادات الصحية؛ اللصقات الطبية؛ مواد 
للضمادات؛ حفاضات بما في ذلك تلك المصنوعة من 
الورق والنسيج؛ حفاضات األطفال من الورق؛ 

مناديل األطفال  حفاضات األطفال من النسيج،
الورقية، حفاضات الكبار من الورق، حفاضات الكبار 
من النسيج، حفاضات للحيوانات االليفة؛ 
مستحضرات لتدمير الحشرات؛ مبيدات الفطريات، 
مبيدات األعشاب؛ مبيدات القوارض؛ مزيالت الروائح 
بخالف ما هو للبشر أو الحيوانات؛ مستحضرات 

لهواء؛ المطهرات؛ إزالة الروائح الكريهة من ا
المعقمات؛ المنظفات لألغراض الطبية؛ الصابون 
الطبي، الصابون المطهر، مستحضرات اليدين مضادة 
للجراثيم؛ القطن الماص، قطن ضد العفن، القطن 
المعقم، القطن لألغراض الطبية، مسحات القطن 

 لألغراض الطبية 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations for medical purposes; 
chemical preparations for medical and 
veterinary purposes, chemical reagents for 
pharmaceutical and veterinary purposes, 
radioactive substances for medical and 
veterinary purposes; medicated cosmetics; 
dietary supplements for pharmaceutical and 
veterinary purposes; dietary supplements for 
human consumption; dietary supplements for 
animals; nutritional supplements; medical 
preparations for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted 
for medicinal purposes; dental preparations 
and articles, teeth filling material, dental 
impression material, dental adhesives and 
material for repairing teeth; sanitary 
preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for 
dressings; diapers, including those made of 
paper and textiles; babies diapers of paper; 
babies diapers of textile, babies napkins of 
paper, adult diapers of paper, adult diapers of 
textile, diapers for pets; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
rodenticides; deodorants, other than for 
human beings or for animals; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated 
soap, disinfectant soap, antibacterial hand 
lotions; absorbent cotton, antiseptic cotton, 
aseptic cotton, cotton for medical purposes, 
cotton swabs for medical purposes  
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اينكا هيجين اورونليري سانايى في تيجاريت : بأسم 
 انونيم شيركيتي 

In the name of: ENKA HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKET  

 59595اورجانيزى ساانايى بولجيساي، . 5 :العنوان 

 غازيانتاب، تركيا  -شهيتكاميل  65:نولو جادي، نو

Address: 5. Organize Sanayi Bolgesi, 
83535 Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - 
Gaziantep, Turkey  

   : Address for Services  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31973  96329 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية : من اجل 

لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض 
الطبية والبيطرية، الكواشف الكيميائية لألغراض 
الصيدالنية والبيطرية، المواد المشعة لألغراض 
الطبية والبيطرية؛ مستحضرات التجميل الطبية؛ 

ة والبيطرية؛ المكمالت الغذائية لألغراض الصيدالني
المكمالت الغذائية لالستهالك البشري؛ المكمالت 
الغذائية للحيوانات؛ المكمالت الغذائية؛ مستحضرات 
طبية ألغراض التخسيس؛ الغذاء لألطفال الرضع؛ 
األعشاب والمشروبات العشبية مكيفه لألغراض 
طبية؛ مستحضرات والمواد طب األسنان، مواد حشو 

ألسنان، المواد الالصقة األسنان، مواد انطباع ا
األسنان والمواد الالزمة إلصالح األسنان؛ 
المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ الفوط 
الصحية؛ السدادات الصحية؛ اللصقات الطبية؛ مواد 
للضمادات؛ حفاضات بما في ذلك تلك المصنوعة من 
الورق والنسيج؛ حفاضات األطفال من الورق؛ 

يج، مناديل األطفال حفاضات األطفال من النس
الورقية، حفاضات الكبار من الورق، حفاضات الكبار 
من النسيج، حفاضات للحيوانات االليفة؛ 
مستحضرات لتدمير الحشرات؛ مبيدات الفطريات، 
مبيدات األعشاب؛ مبيدات القوارض؛ مزيالت الروائح 
بخالف ما هو للبشر أو الحيوانات؛ مستحضرات 

ن الهواء؛ المطهرات؛ إزالة الروائح الكريهة م
المعقمات؛ المنظفات لألغراض الطبية؛ الصابون 
الطبي، الصابون المطهر، مستحضرات اليدين مضادة 
للجراثيم؛ القطن الماص، قطن ضد العفن، القطن 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations for medical purposes; 
chemical preparations for medical and 
veterinary purposes, chemical reagents for 
pharmaceutical and veterinary purposes, 
radioactive substances for medical and 
veterinary purposes; medicated cosmetics; 
dietary supplements for pharmaceutical and 
veterinary purposes; dietary supplements for 
human consumption; dietary supplements for 
animals; nutritional supplements; medical 
preparations for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted 
for medicinal purposes; dental preparations 
and articles, teeth filling material, dental 
impression material, dental adhesives and 
material for repairing teeth; sanitary 
preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for 
dressings; diapers, including those made of 
paper and textiles; babies diapers of paper; 
babies diapers of textile, babies napkins of 
paper, adult diapers of paper, adult diapers of 
textile, diapers for pets; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
rodenticides; deodorants, other than for 
human beings or for animals; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated 
soap, disinfectant soap, antibacterial hand 
lotions; absorbent cotton, antiseptic cotton, 
aseptic cotton, cotton for medical purposes, 

المعقم، القطن لألغراض الطبية، مسحات القطن 
 لألغراض الطبية 

cotton swabs for medical purposes  

اينكا هيجين اورونليري سانايى في تيجاريت : بأسم 

 انونيم شيركيتي 

In the name of: ENKA HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKET  

 59595اورجانيزى ساانايى بولجيساي، . 5 :العنوان 

 غازيانتاب، تركيا  -شهيتكاميل  65:نولو جادي، نو

Address: 5. Organize Sanayi Bolgesi, 
83535 Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - 
Gaziantep, Turkey  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 31973  96329 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية : من اجل 

لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض 
الطبية والبيطرية، الكواشف الكيميائية لألغراض 
الصيدالنية والبيطرية، المواد المشعة لألغراض 
الطبية والبيطرية؛ مستحضرات التجميل الطبية؛ 

ة والبيطرية؛ المكمالت الغذائية لألغراض الصيدالني
المكمالت الغذائية لالستهالك البشري؛ المكمالت 
الغذائية للحيوانات؛ المكمالت الغذائية؛ مستحضرات 
طبية ألغراض التخسيس؛ الغذاء لألطفال الرضع؛ 
األعشاب والمشروبات العشبية مكيفه لألغراض 
طبية؛ مستحضرات والمواد طب األسنان، مواد حشو 

ألسنان، المواد الالصقة األسنان، مواد انطباع ا
األسنان والمواد الالزمة إلصالح األسنان؛ 
المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ الفوط 
الصحية؛ السدادات الصحية؛ اللصقات الطبية؛ مواد 
للضمادات؛ حفاضات بما في ذلك تلك المصنوعة من 
الورق والنسيج؛ حفاضات األطفال من الورق؛ 

يج، مناديل األطفال حفاضات األطفال من النس
الورقية، حفاضات الكبار من الورق، حفاضات الكبار 
من النسيج، حفاضات للحيوانات االليفة؛ 
مستحضرات لتدمير الحشرات؛ مبيدات الفطريات، 
مبيدات األعشاب؛ مبيدات القوارض؛ مزيالت الروائح 
بخالف ما هو للبشر أو الحيوانات؛ مستحضرات 

ن الهواء؛ المطهرات؛ إزالة الروائح الكريهة م
المعقمات؛ المنظفات لألغراض الطبية؛ الصابون 
الطبي، الصابون المطهر، مستحضرات اليدين مضادة 
للجراثيم؛ القطن الماص، قطن ضد العفن، القطن 

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations for medical purposes; 
chemical preparations for medical and 
veterinary purposes, chemical reagents for 
pharmaceutical and veterinary purposes, 
radioactive substances for medical and 
veterinary purposes; medicated cosmetics; 
dietary supplements for pharmaceutical and 
veterinary purposes; dietary supplements for 
human consumption; dietary supplements for 
animals; nutritional supplements; medical 
preparations for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted 
for medicinal purposes; dental preparations 
and articles, teeth filling material, dental 
impression material, dental adhesives and 
material for repairing teeth; sanitary 
preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for 
dressings; diapers, including those made of 
paper and textiles; babies diapers of paper; 
babies diapers of textile, babies napkins of 
paper, adult diapers of paper, adult diapers of 
textile, diapers for pets; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
rodenticides; deodorants, other than for 
human beings or for animals; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated 
soap, disinfectant soap, antibacterial hand 
lotions; absorbent cotton, antiseptic cotton, 
aseptic cotton, cotton for medical purposes, 
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  Trade Mark No.: 31975  96325 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية : من اجل 

لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائية 
لألغراض الطبية والبيطرية، الكواشف الكيميائية 
لألغراض الصيدالنية والبيطرية، المواد المشعة 
لألغراض الطبية والبيطرية؛ مستحضرات التجميل 

ية الطبية؛ المكمالت الغذائية لألغراض الصيدالن
والبيطرية؛ المكمالت الغذائية لالستهالك البشري؛ 
المكمالت الغذائية للحيوانات؛ المكمالت الغذائية؛ 
مستحضرات طبية ألغراض التخسيس؛ الغذاء 
لألطفال الرضع؛ األعشاب والمشروبات العشبية 
مكيفه لألغراض طبية؛ مستحضرات والمواد طب 

األسنان، األسنان، مواد حشو األسنان، مواد انطباع 
المواد الالصقة األسنان والمواد الالزمة إلصالح 
األسنان؛ المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ 
الفوط الصحية؛ السدادات الصحية؛ اللصقات 
الطبية؛ مواد للضمادات؛ حفاضات بما في ذلك تلك 
المصنوعة من الورق والنسيج؛ حفاضات األطفال 

سيج، مناديل من الورق؛ حفاضات األطفال من الن
األطفال الورقية، حفاضات الكبار من الورق، 
حفاضات الكبار من النسيج، حفاضات للحيوانات 
االليفة؛ مستحضرات لتدمير الحشرات؛ مبيدات 
الفطريات، مبيدات األعشاب؛ مبيدات القوارض؛ 
مزيالت الروائح بخالف ما هو للبشر أو الحيوانات؛ 

من الهواء؛ مستحضرات إزالة الروائح الكريهة 
المطهرات؛ المعقمات؛ المنظفات لألغراض الطبية؛ 
الصابون الطبي، الصابون المطهر، مستحضرات 
اليدين مضادة للجراثيم؛ القطن الماص، قطن ضد 
العفن، القطن المعقم، القطن لألغراض الطبية، 

 مسحات القطن لألغراض الطبية 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations for medical purposes; chemical 
preparations for medical and veterinary 
purposes, chemical reagents for pharmaceutical 
and veterinary purposes, radioactive substances 
for medical and veterinary purposes; medicated 
cosmetics; dietary supplements for 
pharmaceutical and veterinary purposes; 
dietary supplements for human consumption; 
dietary supplements for animals; nutritional 
supplements; medical preparations for slimming 
purposes; food for babies; herbs and herbal 
beverages adapted for medicinal purposes; 
dental preparations and articles, teeth filling 
material, dental impression material, dental 
adhesives and material for repairing teeth; 
sanitary preparations for medical use; hygienic 
pads; hygienic tampons; plasters; materials for 
dressings; diapers, including those made of 
paper and textiles; babies diapers of paper; 
babies diapers of textile, babies napkins of 
paper, adult diapers of paper, adult diapers of 
textile, diapers for pets; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
rodenticides; deodorants, other than for human 
beings or for animals; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated 
soap, disinfectant soap, antibacterial hand 
lotions; absorbent cotton, antiseptic cotton, 
aseptic cotton, cotton for medical purposes, 
cotton swabs for medical purposes  

اينكا هيجين اورونليري سانايى في تيجاريت : بأسم 

 انونيم شيركيتي 

In the name of: ENKA HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKET  

اورجاااااانيزى ساااااانايى بولجيسااااااي، . 5 :العناااااوان 

 -شاااااااهيتكاميل  65:نولاااااااو جاااااااادي، ناااااااو 59595

 غازيانتاب، تركيا 

Address: 5. Organize Sanayi Bolgesi, 
83535 Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - 
Gaziantep, Turkey  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31975  96325 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية : من اجل 

لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائية 
لألغراض الطبية والبيطرية، الكواشف الكيميائية 
لألغراض الصيدالنية والبيطرية، المواد المشعة 
لألغراض الطبية والبيطرية؛ مستحضرات التجميل 

ية الطبية؛ المكمالت الغذائية لألغراض الصيدالن
والبيطرية؛ المكمالت الغذائية لالستهالك البشري؛ 
المكمالت الغذائية للحيوانات؛ المكمالت الغذائية؛ 
مستحضرات طبية ألغراض التخسيس؛ الغذاء 
لألطفال الرضع؛ األعشاب والمشروبات العشبية 
مكيفه لألغراض طبية؛ مستحضرات والمواد طب 

األسنان، األسنان، مواد حشو األسنان، مواد انطباع 
المواد الالصقة األسنان والمواد الالزمة إلصالح 
األسنان؛ المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ 
الفوط الصحية؛ السدادات الصحية؛ اللصقات 
الطبية؛ مواد للضمادات؛ حفاضات بما في ذلك تلك 
المصنوعة من الورق والنسيج؛ حفاضات األطفال 

سيج، مناديل من الورق؛ حفاضات األطفال من الن
األطفال الورقية، حفاضات الكبار من الورق، 
حفاضات الكبار من النسيج، حفاضات للحيوانات 
االليفة؛ مستحضرات لتدمير الحشرات؛ مبيدات 
الفطريات، مبيدات األعشاب؛ مبيدات القوارض؛ 
مزيالت الروائح بخالف ما هو للبشر أو الحيوانات؛ 

من الهواء؛ مستحضرات إزالة الروائح الكريهة 
المطهرات؛ المعقمات؛ المنظفات لألغراض الطبية؛ 
الصابون الطبي، الصابون المطهر، مستحضرات 
اليدين مضادة للجراثيم؛ القطن الماص، قطن ضد 
العفن، القطن المعقم، القطن لألغراض الطبية، 

 مسحات القطن لألغراض الطبية 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations for medical purposes; chemical 
preparations for medical and veterinary 
purposes, chemical reagents for pharmaceutical 
and veterinary purposes, radioactive substances 
for medical and veterinary purposes; medicated 
cosmetics; dietary supplements for 
pharmaceutical and veterinary purposes; 
dietary supplements for human consumption; 
dietary supplements for animals; nutritional 
supplements; medical preparations for slimming 
purposes; food for babies; herbs and herbal 
beverages adapted for medicinal purposes; 
dental preparations and articles, teeth filling 
material, dental impression material, dental 
adhesives and material for repairing teeth; 
sanitary preparations for medical use; hygienic 
pads; hygienic tampons; plasters; materials for 
dressings; diapers, including those made of 
paper and textiles; babies diapers of paper; 
babies diapers of textile, babies napkins of 
paper, adult diapers of paper, adult diapers of 
textile, diapers for pets; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
rodenticides; deodorants, other than for human 
beings or for animals; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated 
soap, disinfectant soap, antibacterial hand 
lotions; absorbent cotton, antiseptic cotton, 
aseptic cotton, cotton for medical purposes, 
cotton swabs for medical purposes  
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  Trade Mark No.: 31976  96321 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  67 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
 ;In Respect of: Vehicles and conveyances . مركبات وناقالت؛ مكائن للمركبات البرية: من اجل 

engines for land vehicles.  
  In the name of: Daimler AG ديملر ايه جي : بأسم 

 27972 692مرسيدسشتراساااااااااااااااه  :العناااااااااااااااوان 
 شتوتغارت، المانيا 

Address: Mercedesstrasse 137 70327 
Stuttgart Germany.  

 763ب .سماس للملكية الفكرية ص :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31978  96325 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
االجهزة واالدوات العلمية والمالحية :  من اجل

والمساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات 

( االشراف )الوزن والقياس واالشارة والمراقبة 
واالنقاذ والتعليم ، اجهزة ادوات لوصل او فتح او 

طاقة تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في ال
اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ الصوت , الكهربائية

اقراص `او الصورة ، حامالت بيانات مغناطيسية ّ
، اقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط ` مدمجة 

التسجيل الرقمية ، آليات لالجهزة التي تعمل بقطع 
النقد ، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، معدات 

ة الكمبيوتر ،برامج الكمبيوتر معالجة البيانات ، اجهز
 . ،اجهزة اطفاء الحرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus.  

 In the name of: Mahmod jamal محمود جمال محمود السعدي : بأسم 
mahmod alsadi  

  Address: jenin - al bayader  7513751397البيادر جوال رقم  -جنين  :العنوان 
 عمارة الحويطي  -دوار يحيى عياش  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31978  96325 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 27/07/2017  72/72/7762 :التاريخ 
االجهزة واالدوات العلمية والمالحية :  من اجل

والمساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات 

( االشراف )الوزن والقياس واالشارة والمراقبة 
واالنقاذ والتعليم ، اجهزة ادوات لوصل او فتح او 

طاقة تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في ال
اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ الصوت , الكهربائية

اقراص `او الصورة ، حامالت بيانات مغناطيسية ّ
، اقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط ` مدمجة 

التسجيل الرقمية ، آليات لالجهزة التي تعمل بقطع 
النقد ، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، معدات 

ة الكمبيوتر ،برامج الكمبيوتر معالجة البيانات ، اجهز
 . ،اجهزة اطفاء الحرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus.  

 In the name of: Mahmod jamal محمود جمال محمود السعدي : بأسم 
mahmod alsadi  

  Address: jenin - al bayader  7513751397البيادر جوال رقم  -جنين  :العنوان 
 عمارة الحويطي  -دوار يحيى عياش  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31983  96359 :رقم  العالمة التجارية
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 31/07/2017  96/72/7762 :التاريخ 
ُجلب ألجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ أغشية : من اجل 

واقية تم تكييفها لشاشات الكمبيوتر؛ ( طبقات رقيقة)
حقائب تم تكييفها ألجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ 

معّدات معالجة ]جائر اإللكترونية؛ قارنات شواحن للس
؛ سماعات الرأس؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ [البيانات

كاميرات الفيديو الرقمية؛ مشغالت وسائط محمولة؛ 
 اغطية او كفرات للهواتف الذكية 

In Respect of: sleeves for laptops; protective 
films adapted for computer screens; bags 
adapted for laptops; chargers for electronic 
cigarettes; couplers [data processing 
equipment]; headphones; cabinets for 
loudspeakers; camcorders; portable media 
players; cases for smartphones  

( شينزهين)هوكو تيكنولوجي ديفيلوبمنت : بأسم 
 ، ال تي دي .كو

In the name of: HOCO 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT ( 
SHENZHEN ) CO., LTD  

فلاور، بلاوك اياه، ويادونجلونج  8، 875رم  :العنوان 
بيااااازنيس بيلااااادينج، ميلاااااونج رود، لونغهاااااوا نياااااو 

 ديستركت، شينزهين، جمهورية الصين الشعبية 

Address: Rm 408, 4th Floor, Block A, 
Weidonglong Business Building, 
Meilong Road, Longhua New District, 
Shenzhen, P. R. China  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

  

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31984  96358 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  73 :في الصنف 

  Date: 31/07/2017  96/72/7762 :التاريخ 
فيليه ) شرائح سمك طرية , لحوم مطبوخة: من اجل 

لحوم ,سمك معلب , سمك مملح , سمك محفوظ ,( 
مخلالت , بازالء محفوظة ,لحم معلب ’خالصات لحم ,

خضروات , سمك تونا , معجون بندورة , شوربات , 
 . معلبة 

In Respect of: Chracuterie, Fish fillets,Fish 
,Preserved,Fish (salated),Fish ,tinned( canned 
(Am.)),Meat ,Meat extracts ,Meat tinned 
(canned (Am.)) Peas .preserved, Pickles , 
Soups, Tomato puree ,Tuna fish , Vegetables , 
tinned (canned (Am.))  

شركة السلوى لالستثمار و المنتوجات : بأسم 

 الغذائية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Alsalwa 
Lilesthmar Walmantojat Alghthaeya 
Mosahama Khososiya  

  Address: Ramallah We Alberah رام هللا و البيرة  :العنوان 

 رام هللا و البيرة  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah We 
Alberah   

 

  

  

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31984  96358 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  73 :في الصنف 

  Date: 31/07/2017  96/72/7762 :التاريخ 
فيليه ) شرائح سمك طرية , لحوم مطبوخة: من اجل 

لحوم ,سمك معلب , سمك مملح , سمك محفوظ ,( 
مخلالت , بازالء محفوظة ,لحم معلب ’خالصات لحم ,

خضروات , سمك تونا , معجون بندورة , شوربات , 
 . معلبة 

In Respect of: Chracuterie, Fish fillets,Fish 
,Preserved,Fish (salated),Fish ,tinned( canned 
(Am.)),Meat ,Meat extracts ,Meat tinned 
(canned (Am.)) Peas .preserved, Pickles , 
Soups, Tomato puree ,Tuna fish , Vegetables , 
tinned (canned (Am.))  

شركة السلوى لالستثمار و المنتوجات : بأسم 

 الغذائية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Alsalwa 
Lilesthmar Walmantojat Alghthaeya 
Mosahama Khososiya  

  Address: Ramallah We Alberah رام هللا و البيرة  :العنوان 

 رام هللا و البيرة  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah We 
Alberah   

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 31983  96359 :رقم  العالمة التجارية
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 31/07/2017  96/72/7762 :التاريخ 
ُجلب ألجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ أغشية : من اجل 

واقية تم تكييفها لشاشات الكمبيوتر؛ ( طبقات رقيقة)
حقائب تم تكييفها ألجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ 

معّدات معالجة ]جائر اإللكترونية؛ قارنات شواحن للس
؛ سماعات الرأس؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ [البيانات

كاميرات الفيديو الرقمية؛ مشغالت وسائط محمولة؛ 
 اغطية او كفرات للهواتف الذكية 

In Respect of: sleeves for laptops; protective 
films adapted for computer screens; bags 
adapted for laptops; chargers for electronic 
cigarettes; couplers [data processing 
equipment]; headphones; cabinets for 
loudspeakers; camcorders; portable media 
players; cases for smartphones  

( شينزهين)هوكو تيكنولوجي ديفيلوبمنت : بأسم 
 ، ال تي دي .كو

In the name of: HOCO 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT ( 
SHENZHEN ) CO., LTD  

فلاور، بلاوك اياه، ويادونجلونج  8، 875رم  :العنوان 
بيااااازنيس بيلااااادينج، ميلاااااونج رود، لونغهاااااوا نياااااو 

 ديستركت، شينزهين، جمهورية الصين الشعبية 

Address: Rm 408, 4th Floor, Block A, 
Weidonglong Business Building, 
Meilong Road, Longhua New District, 
Shenzhen, P. R. China  

  657.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31994  96338 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 31/07/2017  96/72/7762 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية : من اجل 

والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات 

( اإلشراف)بة الوزن والقياس واإلشارة والمراق
واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 
الكهربائية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت 
أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية؛ أقراص 
تسجيل؛ أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 

لرقمية؛ آالت حاسبة، وغيرها من وسائط التسجيل ا
معدات معالجة البيانات؛ هواتف نقالة؛ هواتف 
خلوية؛ هواتف ذكية؛ هواتف السلكية؛ ساعات ذكية؛ 
أجهزة اتصاالت السلكية؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة 
كمبيوت لوحية؛ أجهزة كمبيوتر محمولة؛ محطات 

؛ محطات العمل للهواتف [أجهزة كمبيوتر]العمل 
دم للكمبيوتر ؛ أجهزة المودم النقالة؛ أجهزة المو

لمشغالت ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة 
(USB) ؛ كابل مودم؛ خوادم الكمبيوتر؛ أجهزة

توجيه الشبكات؛ محاور شبكات الكمبيوتر؛ محركات 
األقراص الصلبة الخارجية للكمبيوتر؛ محوالت 

كهربائية؛ بوابات اإلنترنت؛ أجهزة تخزين ( مهايئات)
وبخاصة ذاكرة فالش، بطاقات الذاكرة البيانات، 

؛ [ألجهزة الكمبيوتر]الرقمية المؤمنة؛ لوحات مفاتيح 
ألجهزة ]؛ قواعد تثبيت [ألجهزة الكمبيوتر]فأرة 

؛ [معدات معالجة بيانات]؛ ماسحات [الكمبيوتر
الماسحات الضوئية ثالثية األبعاد؛ طابعات ثالثية 

وى األبعاد؛ سماعات األذن؛ أجهزة لتدفق محت
الوسائط عبر الشبكات الالسلكية المحلية، وبخاصة 
صناديق تدفق الوسائط وقضبان تدفق الوسائط؛ 
سماعات خارجية؛ سماعات للهواتف؛ سماعات 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; calculating 
machines, data processing equipment; mobile 
phones; cell phones; smart phones; cordless 
telephones; smart watches; wireless 
communication devices; computers; tablet 
computers; laptop computers; work stations 
[computers]; mobile workstations; computer 
modems; USB modems; cable modems; 
computer servers; network routers; computer 
network hubs; external computer hard drives; 
electrical adapters; Internet gateways; data 
storage devices, namely, flash drives, Secure 
Digital (SD) Memory Cards; keyboards 
[computers]; mouse [computers]; docking 
stations [computer]; scanners [data processing 
equipment]; 3D scanners; 3D printers; 
headphones; devices for streaming media 
content over local wireless networks, namely, 
media streaming boxes and media streaming 
sticks; speakerphones; headsets for telephones; 

103

السلكية؛ قواعد محطات الهواتف النقالة؛ قواعد 
؛ سماعات األذن؛ أجهزة الواقع [هواتف نقالة]تثبيت 

برمجيات االفتراضي؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ 
الواقع االفتراضي؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ أجهزة 
قابلة لالرتداء لمراقبة اللياقة البدنية؛ علب للهواتف 
الذكية؛ علب ألجهزة الكمبيوتر، أغطية للهواتف 
الذكية؛ أغطية ألجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ واقيات 
شاشة عرض الهواتف النقالة لعرض األفالم؛ 

جهزة شحن البطاريات؛ مراكم بطاريات كهربائية؛ أ
؛ برمجيات تشغيل؛ برمجيات [حزم الطاقة]كهربائية 

؛ تطبيقات برمجيات الكمبيوتر القابلة [مسجلة]
؛ [برمجيات قابلة للتنزيل]للتنزيل؛ برامج كمبيوتر 

برمجيات وتطبيقات ألجهزة الهواتف النقالة؛ جهاز 
 التحكم عن بعد لفتح وإغالق أبواب السيارة؛ محلالت
محرك السيارة المحوسبة؛ مشغالت الفيديو الرقمية 
داخل السيارة؛ كاميرات لوحة القيادة؛ كاميرات 
للرؤية الخلفية للسيارات؛ أجهزة مالحة للمركبات 

؛ أجهزة قياس [أجهزة كمبيوتر على متن المركبة]
ضغط الهواء في اإلطارات؛ مؤشرات أوتوماتيكية 

كبات؛ أجهزة تبين انخفاض الضغط في إطارات المر
راديو للمركبات؛ لوحات متأرجحة كهربائية؛ أطقم 

للتصوير ]بدون مقابض للهواتف؛ كاميرات 
؛ مكبرات سمعية؛ مكبرات صوت [الفوتوغرافي

السلكية إلكترونية محمولة؛ وحدات شحن السلكية 
للهواتف النقالة لالستخدام مع منصات الشحن 

حة الالسلكية؛ منصات شحن السلكية؛ منصات لو
؛ مشغالت MP3القيادة للهواتف النقالة؛ مشغالت 

MP4 ؛ مشغالت أقراص الفيديو الرقمية، مشغالت
الفيديو الرقمية؛ مسجالت الفيديو الرقمية؛ أجهزة 
تلفزيون؛ أجهزة استقبال وتوزيع الشحنة؛ أجهزة 

الطاقة؛ أجهزة ( مهايئات)عرض فيديوية؛ محوالت 
؛ ألواح شمسية شحن للمعدات القابلة إلعادة الشحن

إلنتاج الكهرباء؛ أدوات واقية من التغير المفاجئ في 
الفلطية؛ شرائط القدرة مع مآخذ يمكن نقلها؛ أسالك 

سمعية -تمديد القدرة الكهربائية؛ أسالك صوتية
(AV) ؛ [كهربائية]؛ كبالت كهربائية؛ موصالت

والصوت واإليثرنت  USBموصالت وكبالت لنواقل 
إلكترونية؛ وحدات ( ايئاتمه)؛ محوالت HDMIو 

تحكم السلكية للمراقبة عن بُعد والسيطرة على وظيفة 
وحالة األجهزة أو األنظمة الكهربائية واإللكترونية 

wireless headsets; mobile phone base stations; 
docking stations [mobile phones]; earbuds; 
virtual reality hardware; virtual reality 
headsets; virtual reality software; 3D glasses; 
fitness tracker; cases for smart phones; cases 
for computers; covers for smart phones; 
covers for tablet computers; mobile phone 
display screen protectors in the nature of 
films; batteries, electric; battery chargers; 
accumulators, electric [power packs]; 
operating software; software [recorded]; 
computer software applications, 
downloadable; computer programs 
[downloadable software]; software and 
applications for mobile devices; remote control 
apparatus for opening and closing vehicle 
doors; computerized vehicle engine analyzers; 
in-car digital video players; dashboard 
cameras; rearview cameras for vehicles; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; tire pressure gauges; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires; 
vehicle radios; hover boards, electric; hands-
free kits for telephones; cameras 
[photography]; audio speakers; portable 
electronic wireless speakers; wireless charging 
units for mobile phones for use with wireless 
charging pads; wireless charging pads; 
dashboard mounts for mobile phones; MP3 
players, MP4 players; digital video disc 
players, digital video players; digital video 
recorders; television apparatus; set-top boxes; 
video projectors; power adapters; charging 
appliances for rechargeable equipment; solar 
panels for the production of electricity; voltage 
surge protectors; power strips with movable 
sockets; electrical power extension cords; 
audio-video (AV) cords; cables, electric; 
connectors [electricity]; USB, HDMI, Ethernet 
and audio cables and connectors; electronic 



72العدد الحادي والعرشون 2018/3/11 السلكية؛ قواعد محطات الهواتف النقالة؛ قواعد 
؛ سماعات األذن؛ أجهزة الواقع [هواتف نقالة]تثبيت 

برمجيات االفتراضي؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ 
الواقع االفتراضي؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ أجهزة 
قابلة لالرتداء لمراقبة اللياقة البدنية؛ علب للهواتف 
الذكية؛ علب ألجهزة الكمبيوتر، أغطية للهواتف 
الذكية؛ أغطية ألجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ واقيات 
شاشة عرض الهواتف النقالة لعرض األفالم؛ 

جهزة شحن البطاريات؛ مراكم بطاريات كهربائية؛ أ
؛ برمجيات تشغيل؛ برمجيات [حزم الطاقة]كهربائية 

؛ تطبيقات برمجيات الكمبيوتر القابلة [مسجلة]
؛ [برمجيات قابلة للتنزيل]للتنزيل؛ برامج كمبيوتر 

برمجيات وتطبيقات ألجهزة الهواتف النقالة؛ جهاز 
 التحكم عن بعد لفتح وإغالق أبواب السيارة؛ محلالت
محرك السيارة المحوسبة؛ مشغالت الفيديو الرقمية 
داخل السيارة؛ كاميرات لوحة القيادة؛ كاميرات 
للرؤية الخلفية للسيارات؛ أجهزة مالحة للمركبات 

؛ أجهزة قياس [أجهزة كمبيوتر على متن المركبة]
ضغط الهواء في اإلطارات؛ مؤشرات أوتوماتيكية 

كبات؛ أجهزة تبين انخفاض الضغط في إطارات المر
راديو للمركبات؛ لوحات متأرجحة كهربائية؛ أطقم 

للتصوير ]بدون مقابض للهواتف؛ كاميرات 
؛ مكبرات سمعية؛ مكبرات صوت [الفوتوغرافي

السلكية إلكترونية محمولة؛ وحدات شحن السلكية 
للهواتف النقالة لالستخدام مع منصات الشحن 

حة الالسلكية؛ منصات شحن السلكية؛ منصات لو
؛ مشغالت MP3القيادة للهواتف النقالة؛ مشغالت 

MP4 ؛ مشغالت أقراص الفيديو الرقمية، مشغالت
الفيديو الرقمية؛ مسجالت الفيديو الرقمية؛ أجهزة 
تلفزيون؛ أجهزة استقبال وتوزيع الشحنة؛ أجهزة 

الطاقة؛ أجهزة ( مهايئات)عرض فيديوية؛ محوالت 
؛ ألواح شمسية شحن للمعدات القابلة إلعادة الشحن

إلنتاج الكهرباء؛ أدوات واقية من التغير المفاجئ في 
الفلطية؛ شرائط القدرة مع مآخذ يمكن نقلها؛ أسالك 

سمعية -تمديد القدرة الكهربائية؛ أسالك صوتية
(AV) ؛ [كهربائية]؛ كبالت كهربائية؛ موصالت

والصوت واإليثرنت  USBموصالت وكبالت لنواقل 
إلكترونية؛ وحدات ( ايئاتمه)؛ محوالت HDMIو 

تحكم السلكية للمراقبة عن بُعد والسيطرة على وظيفة 
وحالة األجهزة أو األنظمة الكهربائية واإللكترونية 

wireless headsets; mobile phone base stations; 
docking stations [mobile phones]; earbuds; 
virtual reality hardware; virtual reality 
headsets; virtual reality software; 3D glasses; 
fitness tracker; cases for smart phones; cases 
for computers; covers for smart phones; 
covers for tablet computers; mobile phone 
display screen protectors in the nature of 
films; batteries, electric; battery chargers; 
accumulators, electric [power packs]; 
operating software; software [recorded]; 
computer software applications, 
downloadable; computer programs 
[downloadable software]; software and 
applications for mobile devices; remote control 
apparatus for opening and closing vehicle 
doors; computerized vehicle engine analyzers; 
in-car digital video players; dashboard 
cameras; rearview cameras for vehicles; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; tire pressure gauges; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires; 
vehicle radios; hover boards, electric; hands-
free kits for telephones; cameras 
[photography]; audio speakers; portable 
electronic wireless speakers; wireless charging 
units for mobile phones for use with wireless 
charging pads; wireless charging pads; 
dashboard mounts for mobile phones; MP3 
players, MP4 players; digital video disc 
players, digital video players; digital video 
recorders; television apparatus; set-top boxes; 
video projectors; power adapters; charging 
appliances for rechargeable equipment; solar 
panels for the production of electricity; voltage 
surge protectors; power strips with movable 
sockets; electrical power extension cords; 
audio-video (AV) cords; cables, electric; 
connectors [electricity]; USB, HDMI, Ethernet 
and audio cables and connectors; electronic 

[ كهربائية]والميكانيكية األخرى؛ لوحات التحكم 
للمقود لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، وغيرها من 

؛ ألعاب الفيديو؛ أجهزة لمراقبة األطفال الرضع
موازين؛ أجهزة لمراقبة الحيوانات األليفة؛ أطواق 
الكترونية لتدريب الحيوانات؛ نظام سياج السلكي 
للحيوانات؛ أجهزة مراقبة كهربائية؛ ضوابط ستائر 

؛ أجهزة تحكم عن بُعد للتحكم في [كهربائية]مضلعة 
المنتجات اإللكترونية؛ أجهزة تحكم عن بُعد لستائر 

وبخاصة عدادات الجسيمات النوافذ؛ أجهزة قياس، 
وكاشفات ثاني أكسيد الكربون وأجهزة الكشف عن 
الدخان؛ أجهزة إنذار ضد الحريق؛ ثيرموستات 

أجهزة قياس الضغط )؛ بارومترات (منظمات الحرارة)
؛ أجهزة قياس رطوبة الجو؛ أجهزة قياس (الجوي

واستشعار درجة الحرارة ؛ أجهزة إنذار للكشف عن 
ات رصد جوي رقمية؛ موازين تسرب المياه؛ محط

الحرارة الرقمية، ليست ألغراض طبية، أقفال 
كهربائية؛ أجهزة تحكم في اإلضاءة؛ خافتات 

للضوء؛ أضواء الليل [ كهربائية[ ]منظمات]
الكهربائية؛ كاميرات الجرس؛ أجهزة استشعار 
لألبواب والنوافذ الكهربائية؛ أجهزة استشعار 

صوتية؛ أجهزة  الحركة؛ أجهزة إنذار( مجسات)
األمان واإلنذار؛ أجهزة مالحية لألقمار الصناعية؛ 
معدات مالحية؛ بوصالت اتجاهية؛ أنظمة تحديد 

ألجهزة المالحة؛ أجهزة [ GPS]المواقع العالمية 
؛ منارات [GPS]تتبع وتحديد المواقع العالمية 

مضيئة؛ مناظير ثنائية رقمية؛ إطارات صور رقمية؛ 
ئها على الجسم؛ ملحقات كاميرات يمكن ارتدا

كاميرات يمكن ارتدائها على الجسم وبخاصة كابالت 
توصيل، مثبتات األغطية الواقية،أحزمة الكتف، 
مثبتات زجاج المركبات األمامي، شواحن مشغالت 

( USB)ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة 
الصغيرة، حافظات محمولة، شواحن متعددة 

ن البطاريات، الوحدات، بطاريات، منصات شح
مثبتات للوقايه من الشمس، سماعة استقبال فقط؛ 
ميكروفونات؛ محطات راديوية ثنائية االتجاه؛ أجهزة 
تكرار راديوية ثنائية االتجاه؛ ملحقات راديوية ثنائية 

مفتاح اضغط السلكي للتحدث / االتجاه وبخاصة زر 
(PTT) ،سماعات، بطاريات قابلة إلعادة الشحن ،

مستقبلة، ألواح واقية، منصات حائط، سماعات أذن 
منصات المكاتب، مشابك أحزمة، حقائب نقل، 

adapters; wireless controllers to remotely 
monitor and control the function and status of 
other electrical, electronic, and mechanical 
devices or systems; control panels [electricity]; 
joysticks for use with computers, other than 
for video games; baby monitors; scales; pet 
monitors; electronic collars to train animals; 
wireless animal fencing systems; monitoring 
apparatus, electric; slatted blind controls 
[electric]; remote controllers for controlling 
electronic products; remote controls for 
window shades; measuring apparatus, namely, 
particle counters, CO2 detectors and smoke 
detectors; fire alarms; thermostats; 
barometers; hygrometers; temperature 
monitors and sensors; water leakage detection 
alarms; digital weather stations; digital 
thermometers, not for medical purposes; locks, 
electric; lighting control apparatus; light 
dimmers [regulators], electric; electric night 
lights; doorbell cameras; electric door and 
window sensors; motion sensors; acoustic 
[sound] alarms; security alarms; satellite 
navigational apparatus; navigational 
instruments; directional compasses; GPS 
navigation devices; GPS tracking and location 
devices; beacons, luminous; digital binoculars; 
digital photo frames; body worn cameras; 
body worn camera accessories namely 
connecting cables, vest mounts, shoulder 
straps, windshield mounts, micro-USB 
chargers, carry holsters, multi-unit chargers, 
batteries, battery charging trays, visor mounts, 
receive-only earpieces; microphones; two-way 
radio base stations; two-way radio repeater; 
two-way radio accessories namely wireless 
push-to-talk (PTT) button, headsets, 
rechargeable batteries, ear receivers, 
faceplates, wall stands, desk stands, belt clips, 
carrying cases, microphones, wall chargers; 
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[ كهربائية]والميكانيكية األخرى؛ لوحات التحكم 
للمقود لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، وغيرها من 

؛ ألعاب الفيديو؛ أجهزة لمراقبة األطفال الرضع
موازين؛ أجهزة لمراقبة الحيوانات األليفة؛ أطواق 
الكترونية لتدريب الحيوانات؛ نظام سياج السلكي 
للحيوانات؛ أجهزة مراقبة كهربائية؛ ضوابط ستائر 

؛ أجهزة تحكم عن بُعد للتحكم في [كهربائية]مضلعة 
المنتجات اإللكترونية؛ أجهزة تحكم عن بُعد لستائر 

وبخاصة عدادات الجسيمات النوافذ؛ أجهزة قياس، 
وكاشفات ثاني أكسيد الكربون وأجهزة الكشف عن 
الدخان؛ أجهزة إنذار ضد الحريق؛ ثيرموستات 

أجهزة قياس الضغط )؛ بارومترات (منظمات الحرارة)
؛ أجهزة قياس رطوبة الجو؛ أجهزة قياس (الجوي

واستشعار درجة الحرارة ؛ أجهزة إنذار للكشف عن 
ات رصد جوي رقمية؛ موازين تسرب المياه؛ محط

الحرارة الرقمية، ليست ألغراض طبية، أقفال 
كهربائية؛ أجهزة تحكم في اإلضاءة؛ خافتات 

للضوء؛ أضواء الليل [ كهربائية[ ]منظمات]
الكهربائية؛ كاميرات الجرس؛ أجهزة استشعار 
لألبواب والنوافذ الكهربائية؛ أجهزة استشعار 

صوتية؛ أجهزة  الحركة؛ أجهزة إنذار( مجسات)
األمان واإلنذار؛ أجهزة مالحية لألقمار الصناعية؛ 
معدات مالحية؛ بوصالت اتجاهية؛ أنظمة تحديد 

ألجهزة المالحة؛ أجهزة [ GPS]المواقع العالمية 
؛ منارات [GPS]تتبع وتحديد المواقع العالمية 

مضيئة؛ مناظير ثنائية رقمية؛ إطارات صور رقمية؛ 
ئها على الجسم؛ ملحقات كاميرات يمكن ارتدا

كاميرات يمكن ارتدائها على الجسم وبخاصة كابالت 
توصيل، مثبتات األغطية الواقية،أحزمة الكتف، 
مثبتات زجاج المركبات األمامي، شواحن مشغالت 

( USB)ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة 
الصغيرة، حافظات محمولة، شواحن متعددة 

ن البطاريات، الوحدات، بطاريات، منصات شح
مثبتات للوقايه من الشمس، سماعة استقبال فقط؛ 
ميكروفونات؛ محطات راديوية ثنائية االتجاه؛ أجهزة 
تكرار راديوية ثنائية االتجاه؛ ملحقات راديوية ثنائية 

مفتاح اضغط السلكي للتحدث / االتجاه وبخاصة زر 
(PTT) ،سماعات، بطاريات قابلة إلعادة الشحن ،

مستقبلة، ألواح واقية، منصات حائط، سماعات أذن 
منصات المكاتب، مشابك أحزمة، حقائب نقل، 

adapters; wireless controllers to remotely 
monitor and control the function and status of 
other electrical, electronic, and mechanical 
devices or systems; control panels [electricity]; 
joysticks for use with computers, other than 
for video games; baby monitors; scales; pet 
monitors; electronic collars to train animals; 
wireless animal fencing systems; monitoring 
apparatus, electric; slatted blind controls 
[electric]; remote controllers for controlling 
electronic products; remote controls for 
window shades; measuring apparatus, namely, 
particle counters, CO2 detectors and smoke 
detectors; fire alarms; thermostats; 
barometers; hygrometers; temperature 
monitors and sensors; water leakage detection 
alarms; digital weather stations; digital 
thermometers, not for medical purposes; locks, 
electric; lighting control apparatus; light 
dimmers [regulators], electric; electric night 
lights; doorbell cameras; electric door and 
window sensors; motion sensors; acoustic 
[sound] alarms; security alarms; satellite 
navigational apparatus; navigational 
instruments; directional compasses; GPS 
navigation devices; GPS tracking and location 
devices; beacons, luminous; digital binoculars; 
digital photo frames; body worn cameras; 
body worn camera accessories namely 
connecting cables, vest mounts, shoulder 
straps, windshield mounts, micro-USB 
chargers, carry holsters, multi-unit chargers, 
batteries, battery charging trays, visor mounts, 
receive-only earpieces; microphones; two-way 
radio base stations; two-way radio repeater; 
two-way radio accessories namely wireless 
push-to-talk (PTT) button, headsets, 
rechargeable batteries, ear receivers, 
faceplates, wall stands, desk stands, belt clips, 
carrying cases, microphones, wall chargers; 

ميكروفونات، وصالت للشحن على الحائط؛ بوابات 
توصيل بيني للسماح لنظام الراديو لالتصال بشبكة 

أو لنظام مركز ( PSTN)هاتفية عمومية تبديلية 
؛ أجهزة ومعدات تشفير (PBX)سنترال الهواتف 

أجهزة نداء السلكي؛ أنظمة كابالت راديوية البيانات؛ 
ثنائية االتجاه؛ لوحات مفاتيح إرسال راديوي 
لالستخدام التجاري أو السالمة العامة؛ لوحات مفاتيح 
نظام راديوية ثنائية االتجاه لالرسال الالسلكي؛ أنظمة 
اتصاالت سلكية والسلكية لبروتوكول ربط المحادثات 

؛ عتاد نظام راديوي (VOIP)الصوتية عبر اإلنترنت 
للمكتب يستخدم في السالمة العامة؛ بنية تحتية 

محمولة لضمان بث (  LTEلتطور طويل األجل)
مشهد فيديوي للواقعة؛ معدات طرفية عن بُعد 

( SCADA)للمراقبة واإلشراف وحيازة المعلومات 
الستخدامها في اإلعدادات الصناعية؛ كتيبات 

 . التعليمات في شكل إلكتروني

interconnect gateway to allow a radio system 
to connect to Public Switched Telephone 
Network (PSTN) or Private Branch Exchange 
(PBX) telephone system; data encryption 
apparatus and equipment; radio pagers; two-
way radio trunking systems; radio dispatch 
consoles for commercial or public safety use; 
wireless dispatch two-way radio system 
consoles; Voice-over-IP (VOIP) 
telecommunication systems; deskset radio 
system hardware for use in public safety; 
portable LTE (Long Term Evolution) 
infrastructure to provide incident scene video 
streaming; supervisory control and data 
acquisition (SCADA) remote terminal 
equipment for use in industrial settings; 
instruction manuals in electronic format.  

 In the name of: Motorola Trademark موتوروال تريدمارك هولدنغز، إل إل سي : بأسم 
Holdings, LLC  

ميرتشااااندايز ماااارت باااالزا ، . دبلياااو 777 :العناااوان 
،الوالياااات  17158شااايكاغو، إليناااوي  6577ساااويت 

 . المتحدة االمريكية

Address: 222 W. Merchandise Mart 
Plaza, Suite 1800 Chicago, IL 60654, 
USA.  

 سماس للملكيه الفكريه  :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 763ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31999  96333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 01/08/2017  76/75/7762 :التاريخ 
  In Respect of: SWEETS الحلويات : من اجل 

 In the name of: MOHAMMED دمحم رمضان اسحق الهنيني : بأسم 
RAMADAN ISHAQ ALHANINI  

  Address: HEBRON  7533955571الخليل شارع السالم  :العنوان 

  7533955571الخليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  HEBRON  
 

  

ميكروفونات، وصالت للشحن على الحائط؛ بوابات 
توصيل بيني للسماح لنظام الراديو لالتصال بشبكة 

أو لنظام مركز ( PSTN)هاتفية عمومية تبديلية 
؛ أجهزة ومعدات تشفير (PBX)سنترال الهواتف 

أجهزة نداء السلكي؛ أنظمة كابالت راديوية البيانات؛ 
ثنائية االتجاه؛ لوحات مفاتيح إرسال راديوي 
لالستخدام التجاري أو السالمة العامة؛ لوحات مفاتيح 
نظام راديوية ثنائية االتجاه لالرسال الالسلكي؛ أنظمة 
اتصاالت سلكية والسلكية لبروتوكول ربط المحادثات 

؛ عتاد نظام راديوي (VOIP)الصوتية عبر اإلنترنت 
للمكتب يستخدم في السالمة العامة؛ بنية تحتية 

محمولة لضمان بث (  LTEلتطور طويل األجل)
مشهد فيديوي للواقعة؛ معدات طرفية عن بُعد 

( SCADA)للمراقبة واإلشراف وحيازة المعلومات 
الستخدامها في اإلعدادات الصناعية؛ كتيبات 

 . التعليمات في شكل إلكتروني

interconnect gateway to allow a radio system 
to connect to Public Switched Telephone 
Network (PSTN) or Private Branch Exchange 
(PBX) telephone system; data encryption 
apparatus and equipment; radio pagers; two-
way radio trunking systems; radio dispatch 
consoles for commercial or public safety use; 
wireless dispatch two-way radio system 
consoles; Voice-over-IP (VOIP) 
telecommunication systems; deskset radio 
system hardware for use in public safety; 
portable LTE (Long Term Evolution) 
infrastructure to provide incident scene video 
streaming; supervisory control and data 
acquisition (SCADA) remote terminal 
equipment for use in industrial settings; 
instruction manuals in electronic format.  

 In the name of: Motorola Trademark موتوروال تريدمارك هولدنغز، إل إل سي : بأسم 
Holdings, LLC  

ميرتشااااندايز ماااارت باااالزا ، . دبلياااو 777 :العناااوان 
،الوالياااات  17158شااايكاغو، إليناااوي  6577ساااويت 

 . المتحدة االمريكية

Address: 222 W. Merchandise Mart 
Plaza, Suite 1800 Chicago, IL 60654, 
USA.  

 سماس للملكيه الفكريه  :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 763ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 31999  96333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 01/08/2017  76/75/7762 :التاريخ 
  In Respect of: SWEETS الحلويات : من اجل 

 In the name of: MOHAMMED دمحم رمضان اسحق الهنيني : بأسم 
RAMADAN ISHAQ ALHANINI  

  Address: HEBRON  7533955571الخليل شارع السالم  :العنوان 

  7533955571الخليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  HEBRON  
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  Trade Mark No.: 32003  97779 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 01/08/2017  76/75/7762 :التاريخ 
الدعاية واالعالن، خدمات وكاالت الدعاية : من اجل 

واالعالن، حمالت اعالنيه، تأجير مساحات اعالنية، 
شبكة الحاسوب، تأجير االعالن عبر االنترنت على 

وقت االعالن على وسائل االتصال، عرض البضائع 
على وسائل االتصال لخدمات البيع بالتجزئة، االعالن 
بالدفع مقابل النقرة، تنظيم المعارض الغراض 
تجارية او اعالنية، توفير معلومات العمل عبر موقع 
الكتروني، توفير سوق عبر االنترنت للمشترين 

بضائع والخدمات، ترويج المبيعات والبائعين لل
لالخرين، خدمات وكاالت التوظيف، تحديث وصيانة 
البيانات في قواعد بيانات الحاسوب، تطوير محرك 
البحث لترويج المبيعات، تطوير حركة المرور على 
مواقع االنترنت، المحاسبة، رعاية البحث عبر 
االنترنت، خدمات البيع بالتجزئة او بالجملة 

رات الصيدالنية والبيطرية والصحية للمستحض
 . واالمدادات الطبية

In Respect of: Advertising; Advertising 
agency services; Publicity; Rental of 
advertising space; On-line advertising on a 
computer network; Rental of advertising time 
on communication media; Presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; Pay per click advertising; 
Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; Providing business 
information via a web site; Provision of an on-
line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; Sales promotion for 
others; Employment agency services; Updating 
and maintenance of data in computer 
databases; Search engine optimization for 
sales promotion; Web site traffic optimization; 
Accounting; Sponsorship search; Retail or 
wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies.  

  In the name of: Sky Capital Limited سكاي كابيتال لميتد : بأسم 
غرانااااااااااد بااااااااااافيليون،  96663ب .ص :العنااااااااااوان 

وسااااات بااااااي رود، غراناااااد  577هيبيساااااكوس واي، 
 ، كايمان ايالندز 6775-6كايمان، كيه واي

Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 
Road, Grand Cayman, KY1-1205, 
Cayman Islands  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,28ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32009  97773 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 08/08/2017  75/75/7762 :التاريخ 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

الصابون بأنواعه  -اتاألوساخ، مواد إزالة الشحوم
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجين األسنان  -مواد التزيين ومحاليل الشعر
 . الشامبو -والحالقة

In Respect of: Bleaching preparations and 

other substances for laundry use;cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations; 

soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices  

 In the name of: mohammad saed بشير حسين جابي ( دمحم سعد): بأسم 
bashere huoseen jabi  

  Address: nablus _al manteqa al senaya المنطقه الصناعيه _ نابلس :العنوان 

 المنطقه الصناعيه _ نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus _al 
manteqa al senaya   
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  Trade Mark No.: 32003  97779 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 01/08/2017  76/75/7762 :التاريخ 
الدعاية واالعالن، خدمات وكاالت الدعاية : من اجل 

واالعالن، حمالت اعالنيه، تأجير مساحات اعالنية، 
شبكة الحاسوب، تأجير االعالن عبر االنترنت على 

وقت االعالن على وسائل االتصال، عرض البضائع 
على وسائل االتصال لخدمات البيع بالتجزئة، االعالن 
بالدفع مقابل النقرة، تنظيم المعارض الغراض 
تجارية او اعالنية، توفير معلومات العمل عبر موقع 
الكتروني، توفير سوق عبر االنترنت للمشترين 

بضائع والخدمات، ترويج المبيعات والبائعين لل
لالخرين، خدمات وكاالت التوظيف، تحديث وصيانة 
البيانات في قواعد بيانات الحاسوب، تطوير محرك 
البحث لترويج المبيعات، تطوير حركة المرور على 
مواقع االنترنت، المحاسبة، رعاية البحث عبر 
االنترنت، خدمات البيع بالتجزئة او بالجملة 

رات الصيدالنية والبيطرية والصحية للمستحض
 . واالمدادات الطبية

In Respect of: Advertising; Advertising 
agency services; Publicity; Rental of 
advertising space; On-line advertising on a 
computer network; Rental of advertising time 
on communication media; Presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; Pay per click advertising; 
Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; Providing business 
information via a web site; Provision of an on-
line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; Sales promotion for 
others; Employment agency services; Updating 
and maintenance of data in computer 
databases; Search engine optimization for 
sales promotion; Web site traffic optimization; 
Accounting; Sponsorship search; Retail or 
wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies.  

  In the name of: Sky Capital Limited سكاي كابيتال لميتد : بأسم 
غرانااااااااااد بااااااااااافيليون،  96663ب .ص :العنااااااااااوان 

وسااااات بااااااي رود، غراناااااد  577هيبيساااااكوس واي، 
 ، كايمان ايالندز 6775-6كايمان، كيه واي

Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 
Road, Grand Cayman, KY1-1205, 
Cayman Islands  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,28ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32009  97773 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 08/08/2017  75/75/7762 :التاريخ 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

الصابون بأنواعه  -اتاألوساخ، مواد إزالة الشحوم
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجين األسنان  -مواد التزيين ومحاليل الشعر
 . الشامبو -والحالقة

In Respect of: Bleaching preparations and 

other substances for laundry use;cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations; 

soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices  

 In the name of: mohammad saed بشير حسين جابي ( دمحم سعد): بأسم 
bashere huoseen jabi  

  Address: nablus _al manteqa al senaya المنطقه الصناعيه _ نابلس :العنوان 

 المنطقه الصناعيه _ نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus _al 
manteqa al senaya   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32009  97773 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 08/08/2017  75/75/7762 :التاريخ 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

الصابون بأنواعه  -اتاألوساخ، مواد إزالة الشحوم
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجين األسنان  -مواد التزيين ومحاليل الشعر
 . الشامبو -والحالقة

In Respect of: Bleaching preparations and 

other substances for laundry use;cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations; 

soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices  

 In the name of: mohammad saed بشير حسين جابي ( دمحم سعد): بأسم 
bashere huoseen jabi  

  Address: nablus _al manteqa al senaya المنطقه الصناعيه _ نابلس :العنوان 

 المنطقه الصناعيه _ نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus _al 
manteqa al senaya   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32009  97773 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 08/08/2017  75/75/7762 :التاريخ 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

الصابون بأنواعه  -اتاألوساخ، مواد إزالة الشحوم
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجين األسنان  -مواد التزيين ومحاليل الشعر
 . الشامبو -والحالقة

In Respect of: Bleaching preparations and 

other substances for laundry use;cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations; 

soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices  

 In the name of: mohammad saed بشير حسين جابي ( دمحم سعد): بأسم 
bashere huoseen jabi  

  Address: nablus _al manteqa al senaya المنطقه الصناعيه _ نابلس :العنوان 

 المنطقه الصناعيه _ نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus _al 
manteqa al senaya   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32009  97773 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 08/08/2017  75/75/7762 :التاريخ 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

الصابون بأنواعه  -اتاألوساخ، مواد إزالة الشحوم
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجين األسنان  -مواد التزيين ومحاليل الشعر
 . الشامبو -والحالقة

In Respect of: Bleaching preparations and 

other substances for laundry use;cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations; 

soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices  

 In the name of: mohammad saed بشير حسين جابي ( دمحم سعد): بأسم 
bashere huoseen jabi  

  Address: nablus _al manteqa al senaya المنطقه الصناعيه _ نابلس :العنوان 

 المنطقه الصناعيه _ نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus _al 
manteqa al senaya   
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  Trade Mark No.: 32010  97767 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  85 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
اية خدمات قانونية وخدمات أمنية لحم: من اجل 

الممتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
يقدمها ألخرون تلبية لحاجات األفراد وت خدمات 
وكالت التبين، وخدمات الحلول البديلة للنزاعات، 
خدمات التحكيم، تفتيش األمتعة لغايات أمنية، 
الحراسة الشخصية، ترخيص برامج الكمبيوتر، 

األمنية، استشارات الملكية الفكرية، االستشارات 
ادراة حقوق النشر والتأليف، خدمات المرافق 
االجتماعية، وكاالت التحقيق، تسجيل أسماء 

، االبحاث المتعلقة (خدمات قانونية)النطاق
باألنساب، الحراسة، استشارات الملكية الفكرية، 
ترخيص الملكية الفكرية، خدمات الراقابة في مجال 

لمفقودين، الملكية الفكرية، البحث عن األشخاص ا
التقصي عن البيانات الشخصية، األبحاث القانونية، 

، (خدمات قانونية)ترخيص برامج الكمبيوتر
ترخيص الملكية الفكرية، فتح أقفال الحماية، اعادة 
الممتلكات المفقودة،ادارة حقوق النشر والتأليف، 
وكاالت الزواج، الوساطة، البحث عن األشخاص 

نات الشخصية، المفقودين، التقصي عن البيا
خدمات )الحراسة الشخصية، تسجيل أسماء النطاق

 . ، االستشارات األمنية(قانونية

In Respect of: Legal services security services 
for the protection of property and individuals 
personal and social services rendered by others 
to meet the needs of individuals, adoption 
agency services, arbitration services, baggage 
inspection for security purposes, body 
guarding,(personal), computer 
software(licensing of)(legal services), 
consultancy (security), copyright 
management,crematorium services, dating 
services, detective agencies, domain 
names(registration of)(legal services), 
genealogical research, guards, intellectual 
property consultancy ,intellectual 
property(licensing of), intellectual property 
watching services, investigations(missing 
person), investigations (personal background), 
legal research, liciensing of computer 
software(legal services),licensing of intellectual 
property, locks(opening of security), lost 
property return, management(copyright), 
marriage agencies, mediation, missing person 
investigations, personal background 
investigations, personal body guarding, 
registration of domain names(legal services), 
security consultancy  

 In the name of: Riyad Ahmad Yousef رايض امحد يوسف عيسة : أبسم 
Ayassi  

االرسال مركز البزار التجاري بجانب فنادق البسات  :العنوان 
 ايسترن 

Address: Alersal Markas Albazar 
Altegare Bganeb Fondok Albest Estren  

االرسال مركز البزار التجاري  :عنوان التبليغ 
 فندق البست ايستر بجانب 

 

Address for Services :   
 

107



77العدد الحادي والعرشون 2018/3/11  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32011  97766 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة : : من اجل 

ساعدة الدارة االعمال، النشاط المكتبي، خدمات الم
االعماالو االنشطة التجارية لشركات صناعية او 
تجارية، الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة 
تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 
للعمالء، خدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او 
ترويج المبيعات تحرير النصوص االعالنية خدمات 

مساعدة لتشغيل شركة عرض عامة خدمات ال
تجارية على مبدأ االمتياز عرض المنتوجات ترويج 

المبيعات في مزادات عامة (الطراف اخرى)المبيعات
ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق،خدمات 
المستعدة لالنشطة التجارية التتي تتكون من طلبات 
معالجة من خالل شبكات االتصاالت عالمية وكاالت 

ر، االعالن المباشر على شبكة االستيراد والتصدي
شراء )كمبيوترات، خدمات التوريدلالطراف االخرى

، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى
العينات ،ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة ، 
وكاالت االنباء التجارية ، وكاالت االعالنات، تاجير 

مواد االت البيع ، تاجير المساحات االعالنية ، نشر 
الدعاية واالعالن ، المساعدة في ادارة االعمال ، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب 
،تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب 
،النسخ، تحضير اعمدة الدعاية واالعالن ، 
المساعدة في ادارة االعمال التجارية او الصناعية 

البريد ،ادارة اعمال فناني التمثيل، االعالن ب

In Respect of: advertising business 
management , business administration; office 
function; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organization 
of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purpose; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modeling services 
for sales promotions or advertising purpose; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating of 
a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion(for 
third parties) sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services for 
the commercial function of a business consisting 
in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies) ; distribution of samples; 
computerized file management; public relations 
; commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines ; renting of 

المباشر، تحديث مواد الدعاية واالعالن ، نسخ 
الوثائق دراسات السوق، لصق االعالنات ، الدعاية 
واالعالن الخارجي ، استطالعات الراي ، تنظيم 
المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، نشر 
نصوص الدعاية واالعالن ،وكاالت البيع وترتيب 

التجزئة باي خدمات البيع ، خدمات البيع بالجملة و
طريقة كانت، خدمات تجميع تشكيلة من السلع 
لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من 

 . معاينتها وشرائها 

advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; date 
search in computer files( for others) compilation 
of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation 
commercial or industrial management 
assistances; business management of performing 
artists; direct mail advertising; updating of 
advertising materials ;document reproduction 
;marketing studies; bill-  

 In the name of: Riyad Ahmad Yousef رياض احمد يوسف عيسة : بأسم 
Ayassi  

االرساااال مركاااز البااازار التجااااري بجاناااب  :العناااوان 

 فندق البست ايسترن 

Address: Alersal Markas Albazar 
Altegare Bganeb Fondok Albest Estren  

 رام هللا  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32011  97766 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة : : من اجل 

ساعدة الدارة االعمال، النشاط المكتبي، خدمات الم
االعماالو االنشطة التجارية لشركات صناعية او 
تجارية، الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة 
تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 
للعمالء، خدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او 
ترويج المبيعات تحرير النصوص االعالنية خدمات 

مساعدة لتشغيل شركة عرض عامة خدمات ال
تجارية على مبدأ االمتياز عرض المنتوجات ترويج 

المبيعات في مزادات عامة (الطراف اخرى)المبيعات
ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق،خدمات 
المستعدة لالنشطة التجارية التتي تتكون من طلبات 
معالجة من خالل شبكات االتصاالت عالمية وكاالت 

ر، االعالن المباشر على شبكة االستيراد والتصدي
شراء )كمبيوترات، خدمات التوريدلالطراف االخرى

، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى
العينات ،ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة ، 
وكاالت االنباء التجارية ، وكاالت االعالنات، تاجير 

مواد االت البيع ، تاجير المساحات االعالنية ، نشر 
الدعاية واالعالن ، المساعدة في ادارة االعمال ، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب 
،تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب 
،النسخ، تحضير اعمدة الدعاية واالعالن ، 
المساعدة في ادارة االعمال التجارية او الصناعية 

البريد ،ادارة اعمال فناني التمثيل، االعالن ب

In Respect of: advertising business 
management , business administration; office 
function; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organization 
of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purpose; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modeling services 
for sales promotions or advertising purpose; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating of 
a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion(for 
third parties) sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services for 
the commercial function of a business consisting 
in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies) ; distribution of samples; 
computerized file management; public relations 
; commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines ; renting of 
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  Trade Mark No.: 32015  97765 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
 In Respect of: Chocolate and products based الشوكالتة والمنتجات اساسها الشوكالتة : من اجل 

on chocolate  
عادية  -شركة محالت العجاوي التجارية : بأسم 
 عامة 

In the name of: Sharikat Mahallat Al-
Ajjawi Al-Tijaryeh – Adiyeh Ammah  

 ,Address: Ajja, Jenin, The West Bank فلسطين , الضفة الغربية, جنين, عجه :العنوان 
Palestine  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32016  97761 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
  In Respect of: Sauces الصلصات : من اجل 

  .In the name of: COLOMBINA S.A . ايه.كولومبينا اس: بأسم 

 ,Address: La Paila, Zarzal, Valle كولومبيا , فالي, زارزال, ال بايال :العنوان 
Colombia  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32018  97765 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
معاجين الطعام النشوية لالستهالك : من اجل 

وجبات , الكعك المحلى, البسكويت, البقسماط, البشري
, المعكرونة, طحين لتحضير الطعام, اساسها القمح

, الفطائر, الخبز المحمص, الخبز, لفات الخبز, الباستا
قضبان الحبوب عالية , الكعك؛ مسحوق الكعكة

 المعكرونة العصائبية , البروتين

In Respect of: Farinaceous food pastes for 
human consumption; rusks; biscuits; cookies; 
wheat meal; flour for food; macaroni; pasta; 
bread rolls; bread; toasts; waffles; cakes; cake 
powder; high-protein cereal bars; noodles  

انداستريا اي . ايه.دياس برانكو اس. ام: بأسم 

 كوميرسيو دي اليمينتوس 

In the name of: M. DIAS BRANCO S.A. 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ALIMENTOS  

, ان/اس, 65كاااام , 661رودوفيااااا بااااي ار  :العنااااوان 

 يل البراز -سيرا , ايسيبيو

Address: Rodovia BR 116, Km 18, s/n?, 
Eusebio, Ceara - BRAZIL  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32015  97765 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
 In Respect of: Chocolate and products based الشوكالتة والمنتجات اساسها الشوكالتة : من اجل 

on chocolate  
عادية  -شركة محالت العجاوي التجارية : بأسم 
 عامة 

In the name of: Sharikat Mahallat Al-
Ajjawi Al-Tijaryeh – Adiyeh Ammah  

 ,Address: Ajja, Jenin, The West Bank فلسطين , الضفة الغربية, جنين, عجه :العنوان 
Palestine  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32016  97761 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
  In Respect of: Sauces الصلصات : من اجل 

  .In the name of: COLOMBINA S.A . ايه.كولومبينا اس: بأسم 

 ,Address: La Paila, Zarzal, Valle كولومبيا , فالي, زارزال, ال بايال :العنوان 
Colombia  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32018  97765 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
معاجين الطعام النشوية لالستهالك : من اجل 

وجبات , الكعك المحلى, البسكويت, البقسماط, البشري
, المعكرونة, طحين لتحضير الطعام, اساسها القمح

, الفطائر, الخبز المحمص, الخبز, لفات الخبز, الباستا
قضبان الحبوب عالية , الكعك؛ مسحوق الكعكة

 المعكرونة العصائبية , البروتين

In Respect of: Farinaceous food pastes for 
human consumption; rusks; biscuits; cookies; 
wheat meal; flour for food; macaroni; pasta; 
bread rolls; bread; toasts; waffles; cakes; cake 
powder; high-protein cereal bars; noodles  

انداستريا اي . ايه.دياس برانكو اس. ام: بأسم 

 كوميرسيو دي اليمينتوس 

In the name of: M. DIAS BRANCO S.A. 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ALIMENTOS  

, ان/اس, 65كاااام , 661رودوفيااااا بااااي ار  :العنااااوان 

 يل البراز -سيرا , ايسيبيو

Address: Rodovia BR 116, Km 18, s/n?, 
Eusebio, Ceara - BRAZIL  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32020  97777 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
, اإلعالن والتسويق والعالقات العامة: من اجل 

تنظيم المعارض والمعارض التجارية ألغراض 
خدمات , االنشطة المكتبية, النيةتجارية أو إع

, ترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين, السكرتارية
اتمتة , تأجير آالت المكاتب, تجميع اإلحصاءات

الرد على , المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب
إدارة األعمال، إدارة , الهاتف لغير المشتركين

, المحاسبة, األعمال واالستشارات التجارية
, تعيين الموظفين, تشارية للتجارةالخدمات االس

وكاالت , وكاالت التوظيف, استبدال الموظفين
خدمات التوظيف المؤقت , االستيراد والتصدير

تجمع , خدمات البيع بالمزاد العلني, للموظفين
مجموعة من السلع لالخرين لمعايتنها وشرائها 
والبيع بالتجزئة وبالجملة عن طريق وسائل اإلعالم 

 ة أو من خالل كتالوجات تطلب بالبريد اإللكتروني

In Respect of: Advertising, marketing and 
public relations; organization of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising 
purposes. Office functions; secretarial services; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for 
unavailable subscribers. Business management, 
business administration and business 
consultancy; accounting; commercial 
consultancy services; personnel recruitment, 
personnel placement, employment agencies, 
import-export agencies; temporary personnel 
placement services. Auctioneering. The bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, by 
means of electronic media or through mail 
order catalogues  

سيتري كونفيكسيون تيكستيل كويومكولوك : بأسم 

 تي ساناي في تيجارت انونيم شيركي

In the name of: SETRE KONFEKSIYON 
TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: ساااوكاك ناااو.6726اهلبيااات ماهاليساااي  :العناااوان 

 انقرة تركيا  1577بالغات كانكايا  95/5-1

Address: Ehlibeyt Mahallesi 1271.Sokak 
No: 35/5-6 Balgat Cankaya 6520 Ankara 
TURKEY  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32019  97763 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  75 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :يخ التار
بما في ذلك المالبس الداخلية , المالبس: من اجل 

ومالبس الخروج غير تلك المالبس لألغراض الخاصة 
, شاالت, [المالبس]اللفاحات , الجوارب, الوقائية

االبسة القدم , [المالبس]األحزمة , األوشحة, عصابات
, الرأساغطية , واألحذية والشباشب والصنادل

أغطية ]قبعات , القلنسوات, قبعات مع أقنعة, القبعات
 القلنسوات الضيقة , [الرأس

In Respect of: Clothing, including 
underwear and outerclothing, other than 
special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing]. Footwear, shoes, 
slippers, sandals. Headgear, hats, caps with 
visors, berets, caps [headwear], skull caps  

سيتري كونفيكسيون تيكستيل كويومكولوك : بأسم 

 ساناي في تيجارت انونيم شيركيتي 

In the name of: SETRE KONFEKSIYON 
TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

-95/5: سوكاك ناو.6726اهلبيت ماهاليسي  :العنوان 

 انقرة تركيا  1577بالغات كانكايا  1

Address: Ehlibeyt Mahallesi 
1271.Sokak No: 35/5-6 Balgat Cankaya 
6520 Ankara TURKEY  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32019  97763 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  75 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :يخ التار
بما في ذلك المالبس الداخلية , المالبس: من اجل 

ومالبس الخروج غير تلك المالبس لألغراض الخاصة 
, شاالت, [المالبس]اللفاحات , الجوارب, الوقائية

االبسة القدم , [المالبس]األحزمة , األوشحة, عصابات
, الرأساغطية , واألحذية والشباشب والصنادل

أغطية ]قبعات , القلنسوات, قبعات مع أقنعة, القبعات
 القلنسوات الضيقة , [الرأس

In Respect of: Clothing, including 
underwear and outerclothing, other than 
special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing]. Footwear, shoes, 
slippers, sandals. Headgear, hats, caps with 
visors, berets, caps [headwear], skull caps  

سيتري كونفيكسيون تيكستيل كويومكولوك : بأسم 

 ساناي في تيجارت انونيم شيركيتي 

In the name of: SETRE KONFEKSIYON 
TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

-95/5: سوكاك ناو.6726اهلبيت ماهاليسي  :العنوان 

 انقرة تركيا  1577بالغات كانكايا  1

Address: Ehlibeyt Mahallesi 
1271.Sokak No: 35/5-6 Balgat Cankaya 
6520 Ankara TURKEY  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32018  97765 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
معاجين الطعام النشوية لالستهالك : من اجل 

وجبات , الكعك المحلى, البسكويت, البقسماط, البشري
, المعكرونة, طحين لتحضير الطعام, اساسها القمح

, الفطائر, الخبز المحمص, الخبز, لفات الخبز, الباستا
قضبان الحبوب عالية , الكعك؛ مسحوق الكعكة

 المعكرونة العصائبية , البروتين

In Respect of: Farinaceous food pastes for 
human consumption; rusks; biscuits; cookies; 
wheat meal; flour for food; macaroni; pasta; 
bread rolls; bread; toasts; waffles; cakes; cake 
powder; high-protein cereal bars; noodles  

انداستريا اي . ايه.دياس برانكو اس. ام: بأسم 

 كوميرسيو دي اليمينتوس 

In the name of: M. DIAS BRANCO S.A. 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ALIMENTOS  

, ان/اس, 65كاااام , 661رودوفيااااا بااااي ار  :العنااااوان 

 يل البراز -سيرا , ايسيبيو

Address: Rodovia BR 116, Km 18, s/n?, 
Eusebio, Ceara - BRAZIL  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32019  97763 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  75 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :يخ التار
بما في ذلك المالبس الداخلية , المالبس: من اجل 

ومالبس الخروج غير تلك المالبس لألغراض الخاصة 
, شاالت, [المالبس]اللفاحات , الجوارب, الوقائية

االبسة القدم , [المالبس]األحزمة , األوشحة, عصابات
, الرأساغطية , واألحذية والشباشب والصنادل

أغطية ]قبعات , القلنسوات, قبعات مع أقنعة, القبعات
 القلنسوات الضيقة , [الرأس

In Respect of: Clothing, including 
underwear and outerclothing, other than 
special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing]. Footwear, shoes, 
slippers, sandals. Headgear, hats, caps with 
visors, berets, caps [headwear], skull caps  

سيتري كونفيكسيون تيكستيل كويومكولوك : بأسم 

 ساناي في تيجارت انونيم شيركيتي 

In the name of: SETRE KONFEKSIYON 
TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

-95/5: سوكاك ناو.6726اهلبيت ماهاليسي  :العنوان 

 انقرة تركيا  1577بالغات كانكايا  1

Address: Ehlibeyt Mahallesi 
1271.Sokak No: 35/5-6 Balgat Cankaya 
6520 Ankara TURKEY  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32021  97776 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
والقهوة  القهوة والشاي والكاكاو: من اجل 
, التابيوكا والساجو, السكر واألرز, االصطناعية

الخبز , الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
عسل النحل , الحلويات المثلجة, والفطائر والحلويات

, الملح, الخميرة ومسحوق الخبيز, والعسل االسود
 الثلج , البهارات, (التوابل)الخل والصلصات , الخردل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; sugar, rice, tapioca and sago; 
flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: Ramadan Abu Lebbeh شركة رمضان ابو لبة و اوالده :  بأسم
& Sons Co.  

ب .ماركااااا الشاااامالية ص -االردن -عمااااان :العنااااوان 
997665-66698  

Address: Amman, Jordan, North 
Marka P.O Box 330118-11134  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

114

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32020  97777 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
, اإلعالن والتسويق والعالقات العامة: من اجل 

تنظيم المعارض والمعارض التجارية ألغراض 
خدمات , االنشطة المكتبية, النيةتجارية أو إع

, ترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين, السكرتارية
اتمتة , تأجير آالت المكاتب, تجميع اإلحصاءات

الرد على , المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب
إدارة األعمال، إدارة , الهاتف لغير المشتركين

, المحاسبة, األعمال واالستشارات التجارية
, تعيين الموظفين, تشارية للتجارةالخدمات االس

وكاالت , وكاالت التوظيف, استبدال الموظفين
خدمات التوظيف المؤقت , االستيراد والتصدير

تجمع , خدمات البيع بالمزاد العلني, للموظفين
مجموعة من السلع لالخرين لمعايتنها وشرائها 
والبيع بالتجزئة وبالجملة عن طريق وسائل اإلعالم 

 ة أو من خالل كتالوجات تطلب بالبريد اإللكتروني

In Respect of: Advertising, marketing and 
public relations; organization of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising 
purposes. Office functions; secretarial services; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for 
unavailable subscribers. Business management, 
business administration and business 
consultancy; accounting; commercial 
consultancy services; personnel recruitment, 
personnel placement, employment agencies, 
import-export agencies; temporary personnel 
placement services. Auctioneering. The bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, by 
means of electronic media or through mail 
order catalogues  

سيتري كونفيكسيون تيكستيل كويومكولوك : بأسم 

 تي ساناي في تيجارت انونيم شيركي

In the name of: SETRE KONFEKSIYON 
TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: ساااوكاك ناااو.6726اهلبيااات ماهاليساااي  :العناااوان 

 انقرة تركيا  1577بالغات كانكايا  95/5-1

Address: Ehlibeyt Mahallesi 1271.Sokak 
No: 35/5-6 Balgat Cankaya 6520 Ankara 
TURKEY  

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

 

Address for Services :   
 

 

   

 

  

  Trade Mark No.: 32021  97776 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
والقهوة  القهوة والشاي والكاكاو: من اجل 
, التابيوكا والساجو, السكر واألرز, االصطناعية

الخبز , الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
عسل النحل , الحلويات المثلجة, والفطائر والحلويات

, الملح, الخميرة ومسحوق الخبيز, والعسل االسود
 الثلج , البهارات, (التوابل)الخل والصلصات , الخردل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; sugar, rice, tapioca and sago; 
flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: Ramadan Abu Lebbeh شركة رمضان ابو لبة و اوالده :  بأسم
& Sons Co.  

ب .ماركااااا الشاااامالية ص -االردن -عمااااان :العنااااوان 
997665-66698  

Address: Amman, Jordan, North 
Marka P.O Box 330118-11134  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32022  97777 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  89 :في الصنف 

  Date: 09/08/2017  73/75/7762 :التاريخ 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات، : من اجل 

 اإليواء المؤقت 
In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation  

 In the name of: Ramadan Abu Lebbeh شركة رمضان ابو لبة و اوالده : بأسم 
& Sons Co.  

ب .ماركااااا الشاااامالية ص -االردن -عمااااان :العنااااوان 
997665-66698  

Address: Amman, Jordan, North 
Marka P.O Box 330118-11134  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32031  97796 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 13/08/2017  69/75/7762 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية، القياس، أدوات : من اجل 

وأجهزة إرسال اإلشارات والتحكم؛ برمجيات 
الحاسوب ؛ تطبيقات الهواتف النقالة الطبية 

لدعم المرضى ) برمجيات(وتطبيقات شبكة االنترنت 
المصابين بأمراض مزمنة؛ تطبيقات الهواتف النقالة 

يات الحاسوبية؛ الطبية ؛ منصات استخدام البرمج
برامج االنترنت؛ برامج المعلومات عبر االنترنت؛ 

 . المنشورات اإللكترونية

In Respect of: Scientific, measuring, 
signaling and control apparatus and 
instruments; computer software; Mobile 
medical apps and web applications (software) 
to support patients with chronic diseases; 
Mobile medical apps; computer software 
platforms; Internet platforms; information 
platforms on the Internet; Electronic 
publications  

  In the name of: Merck KGaA ميرك كاي جي إيه إيه : بأسم 

 18739، 757. فرانكفااااورتر أس تااااي آر :العنااااوان 
 دارمشتاد ، ألمانيا 

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germany  

 –سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  8827ب .ص  

 

Address for Services :   
 

 
  

117

118

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32032  97797 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  61 :في الصنف 

  Date: 13/08/2017  69/75/7762 :التاريخ 
الورق ، الورق المقوى؛ المطبوعات؛ : من اجل 

الصور الفوتوغرافية؛ مواد قرطاسية ومستلزمات 
 . مكتبية، باستثناء األثاث؛ مواد تعليمية وارشادية

In Respect of: Paper, paperboard; printed 
matter; photographs; stationery and office 
requisites, except furniture; instructional and 
teaching materials.  

  In the name of: Merck KGaA ميرك كاي جي إيه إيه : بأسم 
 18739، 757. فرانكفااااورتر أس تااااي آر :العنااااوان 

 دارمشتاد ، ألمانيا 
Address: Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germany  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  8827ب .

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32033  97799 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  95 :في الصنف 

  Date: 13/08/2017  69/75/7762 :التاريخ 
ر إمكانية الوصول إلى الشبكات توفي: من اجل 

والمداخل عبر شبكة اإلنترنت؛ إتصاالت إلكترونية 
عن طريق غرف الدردشة، وخطوط الدردشة 

 . ومنتديات اإلنترنت 

In Respect of: Providing access to platforms 
and portals on the Internet; Electronic 
communication by means of chatrooms, chat 
lines and Internet forums.  

  In the name of: Merck KGaA ميرك كاي جي إيه إيه : بأسم 
 18739، 757. فرانكفااااورتر أس تااااي آر :العنااااوان 

 دارمشتاد ، ألمانيا 
Address: Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germany  

 ص -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  8827ب .

 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32034  97798 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  86 :في الصنف 

  Date: 13/08/2017  69/75/7762 :التاريخ 
الخدمات التعليمية ، التدريس والتدريب؛ : من اجل 

النشرات اإللكترونية  إصدار النشرات الطبية؛ توفير
؛ عقد الدورات، الحلقات )غير القابلة للتحميل(

الدراسية وورش العمل؛ تنظيم وعقد المؤتمرات، 
واللقاءات والندوات؛ إصدار المجالت الطبية، الكتب 

 . واألدلة

In Respect of: Education, teaching and 
training; Publishing of medical publications; 
Providing of electronic publications (not 
downloadable); Conducting courses, seminars 
and workshops; Organization and conducting 
of conferences, congresses and symposiums; 
Publishing of medical magazines, books and 
manuals.  

  In the name of: Merck KGaA ميرك كاي جي إيه إيه : بأسم 
 18739، 757. فرانكفااااورتر أس تااااي آر :العنااااوان 

 دارمشتاد ، ألمانيا 
Address: Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germany  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  8827ب .

 

Address for Services :   
 

 

  

119

120
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  Trade Mark No.: 32035  97795 :لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 44  88 :في الصنف 

  Date: 13/08/2017  69/75/7762 :التاريخ 
الخدمات الطبية؛ العناية بالصحة والجمال : من اجل 

للناس؛ خدمات االستشارات والرعاية الطبية؛ 
 . والمعلومات والنصائح حول الصّحة

In Respect of: Medical services; Health and 
beauty care for people; Medical consultancy 
and care services; Information and advice on 
health.  

  In the name of: Merck KGaA ميرك كاي جي إيه إيه : بأسم 
 18739، 757. فرانكفااااورتر أس تااااي آر :العنااااوان 

 دارمشتاد ، ألمانيا 
Address: Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germany  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  8827ب .

 

Address for Services :   
 

 
  

121

122
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32038  97795 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 14/08/2017  68/75/7762 :التاريخ 
أقنعة الجمال، مستحضرات التجميل، : من اجل 

مستحضرات التجميل للعناية بالجلد، حليب التنظيف 
الغراض تجميلية، مطريات الشعر، الشامبوهات، 
مستحضرات غسيل المالبس، مستحضرات التنظيف، 
الزيوت العطرية، منظفات االسنان، مستحضرات 

الغراض التجميل، ازالة الماكياج، القطن الصوف 
العطور، اقالم التجميل، مستحضرات التجميل 

 . للحيوانات

In Respect of: Beauty masks; Cosmetics; 
Cosmetic preparations for skin care; 
Cleansing milk for toilet purposes; Hair 
conditioners; Shampoos; Laundry 
preparations; Cleaning preparations; Essential 
oils; Dentifrices; Make-up removing 
preparations; Cotton wool for cosmetic 
purposes; Incense; Cosmetic pencils; 
Cosmetics for animals .  

 In the name of: Guangzhou Youxi . ، لميتد.غوانغزهو يوكسي كوزمتكس كو: بأسم 
Cosmetics Co., Ltd.  

 73كساااااي اندساااااتريال باااااارك، رقااااام يو :العناااااوان 
روكسيانغ رود، اكساينهوا اندساتريال زون، اكسانهوا 
سااتريت، مقاطعااة هيااوادو، غوانغزهااو، غوانغاادونغ، 

 الصين 

Address: Youxi Industrial Park, No. 29 
Ruixiang Road, Xinhua Industrial 
Zone, Xinhua Street, Huadu District, 
Guangzhou, Guangdong, P.R. China  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,28ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32038  97795 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 14/08/2017  68/75/7762 :التاريخ 
أقنعة الجمال، مستحضرات التجميل، : من اجل 

مستحضرات التجميل للعناية بالجلد، حليب التنظيف 
الغراض تجميلية، مطريات الشعر، الشامبوهات، 
مستحضرات غسيل المالبس، مستحضرات التنظيف، 
الزيوت العطرية، منظفات االسنان، مستحضرات 

الغراض التجميل، ازالة الماكياج، القطن الصوف 
العطور، اقالم التجميل، مستحضرات التجميل 

 . للحيوانات

In Respect of: Beauty masks; Cosmetics; 
Cosmetic preparations for skin care; 
Cleansing milk for toilet purposes; Hair 
conditioners; Shampoos; Laundry 
preparations; Cleaning preparations; Essential 
oils; Dentifrices; Make-up removing 
preparations; Cotton wool for cosmetic 
purposes; Incense; Cosmetic pencils; 
Cosmetics for animals .  

 In the name of: Guangzhou Youxi . ، لميتد.غوانغزهو يوكسي كوزمتكس كو: بأسم 
Cosmetics Co., Ltd.  

 73كساااااي اندساااااتريال باااااارك، رقااااام يو :العناااااوان 
روكسيانغ رود، اكساينهوا اندساتريال زون، اكسانهوا 
سااتريت، مقاطعااة هيااوادو، غوانغزهااو، غوانغاادونغ، 

 الصين 

Address: Youxi Industrial Park, No. 29 
Ruixiang Road, Xinhua Industrial 
Zone, Xinhua Street, Huadu District, 
Guangzhou, Guangdong, P.R. China  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,28ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32035  97795 :لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 44  88 :في الصنف 

  Date: 13/08/2017  69/75/7762 :التاريخ 
الخدمات الطبية؛ العناية بالصحة والجمال : من اجل 

للناس؛ خدمات االستشارات والرعاية الطبية؛ 
 . والمعلومات والنصائح حول الصّحة

In Respect of: Medical services; Health and 
beauty care for people; Medical consultancy 
and care services; Information and advice on 
health.  

  In the name of: Merck KGaA ميرك كاي جي إيه إيه : بأسم 
 18739، 757. فرانكفااااورتر أس تااااي آر :العنااااوان 

 دارمشتاد ، ألمانيا 
Address: Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germany  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  8827ب .

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32040  97787 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 14/08/2017  68/75/7762 :التاريخ 
لدعاية واالعالن وادارة وتوجيه خدمات ا: من اجل 

 االعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: advertising , business 
management , business administration , office 
functions  

 In the name of: sharekat albosphor شركة البسفور التجارية الصناعية م خ م : بأسم 
altejariah alsenaia  

 - Address: industrial zone - beit fouriek نابلس  -بيت فوريك  -المنطقة الصناعية  :العنوان 
nablus  

  7533363632جوال  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

  call centerمشروطة بعدم منح حماية على كلمة 
 

   
 

        
   

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32041  97786 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  98 :في الصنف 

  Date: 14/08/2017  68/75/7762 :التاريخ 
 ;In Respect of: Tobacco; smokers' articles التبغ وادوات المدخنين واعواد الثقاب : من اجل 

matches  
  In the name of: fadi saeed helmi bare فادي سعيد حلمي بري : أبسم 

  Address: yabed - al hay alsharqe  7535529319: الشرقي جوال  -الحي  -يعبد  :العنوان 
: الشرقي جوال  -الحي  -يعبد  :عنوان التبليغ 
7535529319  

 

Address for Services :  yabed - al hay 
alsharqe   

 

  

123

124
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32041  97786 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  98 :في الصنف 

  Date: 14/08/2017  68/75/7762 :التاريخ 
 ;In Respect of: Tobacco; smokers' articles التبغ وادوات المدخنين واعواد الثقاب : من اجل 

matches  
  In the name of: fadi saeed helmi bare فادي سعيد حلمي بري : أبسم 

  Address: yabed - al hay alsharqe  7535529319: الشرقي جوال  -الحي  -يعبد  :العنوان 
: الشرقي جوال  -الحي  -يعبد  :عنوان التبليغ 
7535529319  

 

Address for Services :  yabed - al hay 
alsharqe   
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  Trade Mark No.: 32042  97787 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  89 :في الصنف 

  Date: 15/08/2017  65/75/7762 :التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام : من اجل 

والشراب ، المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم 
 تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering 
(Food and drink) , Restaurants , Restaurants 
(Self-service) , Snack-bars  

 In the name of: Mahmoud Adel Fahme محمود عادل فهمي زيادة : بأسم 
Zyade  

  Address: Ramallah Birzeit Hay Almarj رام هللا بيرزيت حي المرج  :العنوان 
جوال  1ط رام هللا عمارة الصفا  :عنوان التبليغ 
7535572255  

 

Address for Services :   
 

 

  

125

126
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32043  97789 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  89 :في الصنف 

  Date: 15/08/2017  65/75/7762 :التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام : من اجل 

طاعم الخدمة الذاتية ، والشراب ، المطاعم ، م
 مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering 
(Food and drink) , Restaurants , Restaurants 
(Self-service) , Snack-bars  

 In the name of: Mahmoud Adel Fahme محمود عادل فهمي زيادة : بأسم 
Zyade  

  Address: Ramallah Birzeit Hay Almarj م هللا بيرزيت حي المرج را :العنوان 

جوال  1رام هللا عمارة الصفا ط  :عنوان التبليغ 
7535572255  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32044  97788 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 15/08/2017  65/75/7762 :التاريخ 
  ;In Respect of: Advertising الدعاية ,اإلعالن : من اجل 

 In the name of: YOUSEF AM يوسف عبدالمهدي عبدالرحيم شاور : بأسم 
SHAWAR  

  Address: AL KHALIL 0597449937 الخليل مجمع زمزم  :العنوان 

 الخليل مجمع زمزم  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL 
0597449937   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

        
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32044  97788 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 15/08/2017  65/75/7762 :التاريخ 
  ;In Respect of: Advertising الدعاية ,اإلعالن : من اجل 

 In the name of: YOUSEF AM يوسف عبدالمهدي عبدالرحيم شاور : بأسم 
SHAWAR  

  Address: AL KHALIL 0597449937 الخليل مجمع زمزم  :العنوان 

 الخليل مجمع زمزم  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL 
0597449937   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

        
  

 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32045  97785 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  87 :في الصنف 

  Date: 15/08/2017  65/75/7762 :التاريخ 
  In Respect of: interior design التصميم الداخلي : من اجل 

 In the name of: YOUSEF AM يوسف عبدالمهدي عبدالرحيم شاور : بأسم 
SHAWAR  

  Address: AL KHALIL 0597449937 الخليل مجمع زمزم  :العنوان 

 الخليل مجمع زمزم  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL 
0597449937   

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

 بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

127

128

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32044  97788 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  95 :في الصنف 

  Date: 15/08/2017  65/75/7762 :التاريخ 
  ;In Respect of: Advertising الدعاية ,اإلعالن : من اجل 

 In the name of: YOUSEF AM يوسف عبدالمهدي عبدالرحيم شاور : بأسم 
SHAWAR  

  Address: AL KHALIL 0597449937 الخليل مجمع زمزم  :العنوان 

 الخليل مجمع زمزم  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL 
0597449937   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32046  97781 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  61 :في الصنف 

  Date: 16/08/2017  61/75/7762 :التاريخ 
الورق الصحي ومنتوجات الورق من جميع : من اجل 

األنواع ويشمل ذلك المحارم والمناديل الورقية وورق 
شاكير الورق والشاش الورقي والشاش التواليت وب

الورقي المستعمل للوجه والشاش الورقي المستعمل 
للتنظيف و فوط الورق وفوط األطفال والمطبوعات و 

 القرطاسية والدفاتر بجميع أنواعها وأشكالها 

In Respect of: Hygienic paper and paper 
products of all kinds, including paper tissues, 
toilet paper, paper towels, tissue paper for 
cleaning purposes, tissue paper napkins and 
baby diapers and all printed matter and 
stationery and copy books of all types and 
kinds.  

 In the name of: Nuqul Brother م .م.شركة نقل اخوان ذ: بأسم 
Company Limited  

 ,Address: P.O. Box 154 , Amman 11118 ، االردن  66665، عمان  658.ب.ص :العنوان 
Jordan  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32046  97781 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  61 :في الصنف 

  Date: 16/08/2017  61/75/7762 :التاريخ 
الورق الصحي ومنتوجات الورق من جميع : من اجل 

األنواع ويشمل ذلك المحارم والمناديل الورقية وورق 
شاكير الورق والشاش الورقي والشاش التواليت وب

الورقي المستعمل للوجه والشاش الورقي المستعمل 
للتنظيف و فوط الورق وفوط األطفال والمطبوعات و 

 القرطاسية والدفاتر بجميع أنواعها وأشكالها 

In Respect of: Hygienic paper and paper 
products of all kinds, including paper tissues, 
toilet paper, paper towels, tissue paper for 
cleaning purposes, tissue paper napkins and 
baby diapers and all printed matter and 
stationery and copy books of all types and 
kinds.  

 In the name of: Nuqul Brother م .م.شركة نقل اخوان ذ: بأسم 
Company Limited  

 ,Address: P.O. Box 154 , Amman 11118 ، االردن  66665، عمان  658.ب.ص :العنوان 
Jordan  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32046  97781 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  61 :في الصنف 

  Date: 16/08/2017  61/75/7762 :التاريخ 
الورق الصحي ومنتوجات الورق من جميع : من اجل 

األنواع ويشمل ذلك المحارم والمناديل الورقية وورق 
شاكير الورق والشاش الورقي والشاش التواليت وب

الورقي المستعمل للوجه والشاش الورقي المستعمل 
للتنظيف و فوط الورق وفوط األطفال والمطبوعات و 

 القرطاسية والدفاتر بجميع أنواعها وأشكالها 

In Respect of: Hygienic paper and paper 
products of all kinds, including paper tissues, 
toilet paper, paper towels, tissue paper for 
cleaning purposes, tissue paper napkins and 
baby diapers and all printed matter and 
stationery and copy books of all types and 
kinds.  

 In the name of: Nuqul Brother م .م.شركة نقل اخوان ذ: بأسم 
Company Limited  

 ,Address: P.O. Box 154 , Amman 11118 ، االردن  66665، عمان  658.ب.ص :العنوان 
Jordan  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

129

130

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32047  97782 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  5 :في الصنف 

  Date: 16/08/2017  61/75/7762 :التاريخ 
الورق والشاش والقطن المستعمل في : من اجل 

المجال الصيدلي والصحي والبشاكير والفوط الصحية 
 بأنواعها 

In Respect of: Paper or Tissues and Cotton 
used in pharmaceutical and sanitary 
preparations;sanitary towels and pads.  

 In the name of: Nuqul Brothers م .م .شركة نقل اخوان ذ : بأسم 
Company Limited  

: ب.ص, شااارع الشااريف حسااين باان علااى :العنااوان 

 األردن , 66665عمان , 658

Address: Sharif Hussein Ben Ali St., PO 
Box: 154, Amman 11118, Jordan  

نابلس  -اس اتيرة للملكية الفكرية فر :عنوان التبليغ 
  215: ب .ص-
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32048  97785 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  61 :في الصنف 

  Date: 16/08/2017  61/75/7762 :التاريخ 
الورق الصحي ومنتوجات الورق من جميع : من اجل 

نواع ويشمل ذلك المحارم والمناديل الورقية وورق األ
التواليت وبشاكير الورق والشاش الورقي والشاش 
الورقي المستعمل للوجه والشاش الورقي المستعمل 
للتنظيف و فوط الورق وفوط األطفال والمطبوعات و 

 القرطاسية والدفاتر بجميع أنواعها وأشكالها 

In Respect of: Hygienic paper and paper 
products of all kinds, including paper tissues, 
toilet paper, paper towels, tissue paper for 
cleaning purposes, tissue paper napkins and 
baby diapers and all printed matter and 
stationery and copy books of all types and 
kinds.  

 In the name of: Nuqul Brother م .م.ان ذشركة نقل اخو: بأسم 
Company Limited  

 ,Address: P.O. Box 154 , Amman 11118 ، االردن  66665، عمان  658.ب.ص :العنوان 
Jordan  

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

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32049  97783 :لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 21  76 :في الصنف 

  Date: 17/08/2017  62/75/7762 :التاريخ 
أدوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي : من اجل 

عدا فراشي ) امشاط واسفنج فراشي,وللمطبخ 
ادوات ,مواد صنع الفراشي ,( التلوين او الدهان

خالفات .زجاج شبة مشغول,لك جليس,للتنظيف 
اواني زجاجية واواني ,(الزجاج المستعمل في المباني

خزف صيني واواني خزفية غير واردة في فئات 
 اخرى 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes 
(except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in 
other classes  

كانس زهدي وفيق سليمان دويكات للم: بأسم 

 والبالستيك 

In the name of: zuhdi wafeeq suleman 
dwekat lel makanes wa alblastec  

 Address: nablus . rojeeb jawwa  7533678586روجيب جوال -نابلس :العنوان 
0599104541  

روجيب جوال -نابلس :عنوان التبليغ 
7533678586  

 

Address for Services :  nablus . rojeeb 
jawwa 0599104541   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

        
  

131

132

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32048  97785 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  61 :في الصنف 

  Date: 16/08/2017  61/75/7762 :التاريخ 
الورق الصحي ومنتوجات الورق من جميع : من اجل 

نواع ويشمل ذلك المحارم والمناديل الورقية وورق األ
التواليت وبشاكير الورق والشاش الورقي والشاش 
الورقي المستعمل للوجه والشاش الورقي المستعمل 
للتنظيف و فوط الورق وفوط األطفال والمطبوعات و 

 القرطاسية والدفاتر بجميع أنواعها وأشكالها 

In Respect of: Hygienic paper and paper 
products of all kinds, including paper tissues, 
toilet paper, paper towels, tissue paper for 
cleaning purposes, tissue paper napkins and 
baby diapers and all printed matter and 
stationery and copy books of all types and 
kinds.  

 In the name of: Nuqul Brother م .م.ان ذشركة نقل اخو: بأسم 
Company Limited  

 ,Address: P.O. Box 154 , Amman 11118 ، االردن  66665، عمان  658.ب.ص :العنوان 
Jordan  

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

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32049  97783 :لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 21  76 :في الصنف 

  Date: 17/08/2017  62/75/7762 :التاريخ 
أدوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي : من اجل 

عدا فراشي ) امشاط واسفنج فراشي,وللمطبخ 
ادوات ,مواد صنع الفراشي ,( التلوين او الدهان

خالفات .زجاج شبة مشغول,لك جليس,للتنظيف 
اواني زجاجية واواني ,(الزجاج المستعمل في المباني

خزف صيني واواني خزفية غير واردة في فئات 
 اخرى 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes 
(except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in 
other classes  

كانس زهدي وفيق سليمان دويكات للم: بأسم 

 والبالستيك 

In the name of: zuhdi wafeeq suleman 
dwekat lel makanes wa alblastec  

 Address: nablus . rojeeb jawwa  7533678586روجيب جوال -نابلس :العنوان 
0599104541  

روجيب جوال -نابلس :عنوان التبليغ 
7533678586  

 

Address for Services :  nablus . rojeeb 
jawwa 0599104541   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32050  97757 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  5 :نف في الص
  Date: 17/08/2017  62/75/7762 :التاريخ 
  In Respect of: razors ماكنات الحالقه : من اجل 

شركة الف بلص لتجارة واستيراد مواد : بأسم 

 التجمل والكوزمتكس 

In the name of: shariket alef blas 
liltijaret wa isterad mawad altajmel wal 
cosmetc s  

  Address: nablus - rojeeb روجيب  -نابلس  :العنوان 

 روجيب  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - rojeeb  
 

 

  

133

134

 
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32050  97757 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  5 :نف في الص
  Date: 17/08/2017  62/75/7762 :التاريخ 
  In Respect of: razors ماكنات الحالقه : من اجل 

شركة الف بلص لتجارة واستيراد مواد : بأسم 

 التجمل والكوزمتكس 

In the name of: shariket alef blas 
liltijaret wa isterad mawad altajmel wal 
cosmetc s  

  Address: nablus - rojeeb روجيب  -نابلس  :العنوان 

 روجيب  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - rojeeb  
 

 

  
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32052  97757 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  77/75/7762 :التاريخ 
  In Respect of: Coffe قهوة : من اجل 

شركة كوفي كو بلس للمشروبات والمواد : بأسم 

 الغذائية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Coffe Co Plus 
Llmashrobat Walmawad ALgethaeaya 
Mosahama Khososiya  

  Address: Alquds Alram القدس الرام  :العنوان 

رام هللا همارة الصفا الطابق الخامس  :عنوان التبليغ 
  7533922333رقم الجوال  7358755:رقم الهاتف 

 

Address for Services :   
 

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

 عن العالمة ذات االستخدام العام بمعزل 
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  Trade Mark No.: 32053  97759 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  97 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  77/75/7762 :التاريخ 
  In Respect of: SWEET ( رأس العبد ) الحلويات : من اجل 

 In the name of: AHMAD TAHER احمد طاهر دمحم السده : بأسم 
MOHAMMAD ALSIDEH  

: جااااااااااوال  -المعاااااااااااجين  -نااااااااااابلس  :العنااااااااااوان 

7533592561  

Address: NABLUS - ALMAAJEEN - 
TEL : 0599837816  

: جوال  -المعاجين  -نابلس  :عنوان التبليغ 
7533592561  

 

Address for Services :  NABLUS - 
ALMAAJEEN - TEL : 0599837816   

 

   

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32054  45023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  43 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
  In Respect of: internet seals car services خدمات مبيع السيارات عم طريق االنترنت : من اجل 

 In the name of: sharikal abdeen لسيارات شركة عابدين لتجارة ا: بأسم 
letegaret al sayarat  

  Address: hebron الخليل شارع السالم طريق االكتود  :العنوان 

 الخليل شارع السالم طريق االكتود  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  hebron  
 

 
 

   
 

 
  

135
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  Trade Mark No.: 32055  45022 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 30  40 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق ,والتابيوكا والساغو والب االصطناعي 
والمستحضرات المنوعة من الحبوب والخبز 

عسل النحل ,ت المثلجة والفطائر والحلويات والحلويا
الملح , الخميرة ومسحوق الخبيز,والعسل االسود 

 الثلج , البهاؤات ( التوابل)الصلصات ,الخل ,والخردل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: shadi mihammed saadi كلبونه "دمحم صالح "دمحم سعدي"شادي : بأسم 
mohammed saleh kalboneh  

يسووينيا جوووال شووارع اجن/عصوويرة الشوومالية :العنوووان 

0252043250  

Address: nablus / asera alshamaliya 
share a ejnisinya jawwal 0597134596  

شارع اجنيسينيا /عصيرة الشمالية :عنوان التبليغ 
  0252043250جوال 

 

Address for Services :  nablus / asera 
alshamaliya share a ejnisinya jawwal 
0597134596  

 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32056  45020 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  52 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
المالبس و خاصة مالبس الجزء العلوي : من اجل 

من الجسم و مالبس الجزء السفلي من الجسم و 
 (. سويترات)الفساتين و السترات 

In Respect of: Clothing, namely, tops, 
bottoms, dresses, sweaters  

 In the name of: Retail Royalty ريتايل رويالتي كومباني : بأسم 
Company  

كونفينشن سينتر درايف، الس فيغاس  000 :العنوان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية  35005، أن في 

Address: 101 Convention Center Drive, 
Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  3325ب .

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32055  45022 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 30  40 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق ,والتابيوكا والساغو والب االصطناعي 
والمستحضرات المنوعة من الحبوب والخبز 

عسل النحل ,ت المثلجة والفطائر والحلويات والحلويا
الملح , الخميرة ومسحوق الخبيز,والعسل االسود 

 الثلج , البهاؤات ( التوابل)الصلصات ,الخل ,والخردل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: shadi mihammed saadi كلبونه "دمحم صالح "دمحم سعدي"شادي : بأسم 
mohammed saleh kalboneh  

يسووينيا جوووال شووارع اجن/عصوويرة الشوومالية :العنوووان 

0252043250  

Address: nablus / asera alshamaliya 
share a ejnisinya jawwal 0597134596  

شارع اجنيسينيا /عصيرة الشمالية :عنوان التبليغ 
  0252043250جوال 

 

Address for Services :  nablus / asera 
alshamaliya share a ejnisinya jawwal 
0597134596  
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  Trade Mark No.: 32057  45022 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  42 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
خدمات البيع بالتجزئة و خدمات متاجر : من اجل 

( أون الين)البيع بالتجزئة مباشر على االنترنت 
 . مجموعة واسعة من البضائع. والتي تتسم بعرض

In Respect of: Retail and on-line retail store 

services featuring a wide variety of goods  

 In the name of: Retail Royalty كومباني  ريتايل رويالتي: بأسم 
Company  

كونفينشن سينتر درايف، الس فيغاس  000 :العنوان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية  35005، أن في 

Address: 101 Convention Center Drive, 
Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.  

ص  -ة سابا وشركاهم للملكية الفكري :عنوان التبليغ 
 البيرة  3325ب .

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32058  45023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1  0 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
إضافات كيميائية إلى وقود المحركات، : من اجل 

دات المحركات، مائع مستحضرات مانعة للغليان لمبر
للتجمد، مائع للمكابح، إضافات كيميائية للزيوت، 

إضافات كيميائية إلى وقود ]مستحضرات احتراق 
، مبردات لمحركات المركبات، إضافات [المحركات

منظفة إلى البنزين، ماء مقطر، مستِحلبات، إسترات، 
إثيرات، موائع للدوائر الهيدروليكيَّة، مستحضرات 

المعادن، مستحضرات لتوفير إستهالك قولبة لسبك 
الوقود، جليكول، مستحضرات تحرير القوالب، 
مستحضرات التنقية من العفن، مشتتات الزيت، 
زيوت لحفظ الطعام، ملدنات، كيماويات لتنظيف 
المشعات الحرارية، مانع لنقل الحركة، زيت لنقل 

 . الحركة

In Respect of: chemical additives to motor 
fuel, anti-boil preparations for engine coolants, 
antifreeze, brake fluid, chemical additives for 
oils, combusting preparations [chemical 
additives to motor fuel], coolants for vehicle 
engines, detergent additives to petrol, distilled 
water, emulsifiers, esters, ethers, fluids for 
hydraulic circuits, foundry molding 
preparations, fuel-saving preparations, glycol, 
mold-release preparations, must-fining 
preparations, oil dispersants, oils for the 
preservation of food, plasticizers, radiator 
flushing chemicals, transmission fluid, 
transmission oil.  

شركة آلكيم للبتروكيمياء والصناعة والتجارة : بأسم 

 المساهمة 

In the name of: ALKIM PETROKIMYA 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

حوووي آيووودينلي كوسوووب، شوووارع آروماتيوووك،  :العنووووان 

 تركيا  –، توزال، إسطنبول 00عمارة كوسب، رقم 

Address: Aydinli Kosb Mah. Aromatik 
Cad. Kosb Sitesi No: 61 Tuzla Istanbul 
Türkiye  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

139

140
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32058  45023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1  0 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
إضافات كيميائية إلى وقود المحركات، : من اجل 

دات المحركات، مائع مستحضرات مانعة للغليان لمبر
للتجمد، مائع للمكابح، إضافات كيميائية للزيوت، 

إضافات كيميائية إلى وقود ]مستحضرات احتراق 
، مبردات لمحركات المركبات، إضافات [المحركات

منظفة إلى البنزين، ماء مقطر، مستِحلبات، إسترات، 
إثيرات، موائع للدوائر الهيدروليكيَّة، مستحضرات 

المعادن، مستحضرات لتوفير إستهالك قولبة لسبك 
الوقود، جليكول، مستحضرات تحرير القوالب، 
مستحضرات التنقية من العفن، مشتتات الزيت، 
زيوت لحفظ الطعام، ملدنات، كيماويات لتنظيف 
المشعات الحرارية، مانع لنقل الحركة، زيت لنقل 

 . الحركة

In Respect of: chemical additives to motor 
fuel, anti-boil preparations for engine coolants, 
antifreeze, brake fluid, chemical additives for 
oils, combusting preparations [chemical 
additives to motor fuel], coolants for vehicle 
engines, detergent additives to petrol, distilled 
water, emulsifiers, esters, ethers, fluids for 
hydraulic circuits, foundry molding 
preparations, fuel-saving preparations, glycol, 
mold-release preparations, must-fining 
preparations, oil dispersants, oils for the 
preservation of food, plasticizers, radiator 
flushing chemicals, transmission fluid, 
transmission oil.  

شركة آلكيم للبتروكيمياء والصناعة والتجارة : بأسم 

 المساهمة 

In the name of: ALKIM PETROKIMYA 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

حوووي آيووودينلي كوسوووب، شوووارع آروماتيوووك،  :العنووووان 

 تركيا  –، توزال، إسطنبول 00عمارة كوسب، رقم 

Address: Aydinli Kosb Mah. Aromatik 
Cad. Kosb Sitesi No: 61 Tuzla Istanbul 
Türkiye  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32060  45000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  30 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :يخ التار
خدمات التربية والتعليم وهي تقديم الحلقات : من اجل 

الدراسية والحصص والمخيمات و ورشات العمل و 
المؤتمرات و برامج في مجاالت الرياضيات والعلوم 

 والتكنولوجيا والهندسة 

In Respect of: Education services, namely, 
providing seminars, classes, camps, 
workshops, conferences, and programs in the 
fields of math, science, technology, and 
engineering  

 In the name of: Engineering For Kids . إنجينيرينغ فور كيدز انك: بأسم 
Inc.  

، 002#جيفرسووون دافوويس هووايوي  5230 :العنوووان 
، الواليوووووات المتحووووودة 55223سوووووتافورد، فوووووي ايوووووه 

 األمريكية 

Address: 2781 Jefferson Davis Highway 
#107, Stafford, VA 22554, United States 
of America  

  035.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية على عباره 
engineering  

 

   
 

 

  

141

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32058  45023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1  0 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
إضافات كيميائية إلى وقود المحركات، : من اجل 

دات المحركات، مائع مستحضرات مانعة للغليان لمبر
للتجمد، مائع للمكابح، إضافات كيميائية للزيوت، 

إضافات كيميائية إلى وقود ]مستحضرات احتراق 
، مبردات لمحركات المركبات، إضافات [المحركات

منظفة إلى البنزين، ماء مقطر، مستِحلبات، إسترات، 
إثيرات، موائع للدوائر الهيدروليكيَّة، مستحضرات 

المعادن، مستحضرات لتوفير إستهالك قولبة لسبك 
الوقود، جليكول، مستحضرات تحرير القوالب، 
مستحضرات التنقية من العفن، مشتتات الزيت، 
زيوت لحفظ الطعام، ملدنات، كيماويات لتنظيف 
المشعات الحرارية، مانع لنقل الحركة، زيت لنقل 

 . الحركة

In Respect of: chemical additives to motor 
fuel, anti-boil preparations for engine coolants, 
antifreeze, brake fluid, chemical additives for 
oils, combusting preparations [chemical 
additives to motor fuel], coolants for vehicle 
engines, detergent additives to petrol, distilled 
water, emulsifiers, esters, ethers, fluids for 
hydraulic circuits, foundry molding 
preparations, fuel-saving preparations, glycol, 
mold-release preparations, must-fining 
preparations, oil dispersants, oils for the 
preservation of food, plasticizers, radiator 
flushing chemicals, transmission fluid, 
transmission oil.  

شركة آلكيم للبتروكيمياء والصناعة والتجارة : بأسم 

 المساهمة 

In the name of: ALKIM PETROKIMYA 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

حوووي آيووودينلي كوسوووب، شوووارع آروماتيوووك،  :العنووووان 

 تركيا  –، توزال، إسطنبول 00عمارة كوسب، رقم 

Address: Aydinli Kosb Mah. Aromatik 
Cad. Kosb Sitesi No: 61 Tuzla Istanbul 
Türkiye  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32060  45000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  30 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :يخ التار
خدمات التربية والتعليم وهي تقديم الحلقات : من اجل 

الدراسية والحصص والمخيمات و ورشات العمل و 
المؤتمرات و برامج في مجاالت الرياضيات والعلوم 

 والتكنولوجيا والهندسة 

In Respect of: Education services, namely, 
providing seminars, classes, camps, 
workshops, conferences, and programs in the 
fields of math, science, technology, and 
engineering  

 In the name of: Engineering For Kids . إنجينيرينغ فور كيدز انك: بأسم 
Inc.  

، 002#جيفرسووون دافوويس هووايوي  5230 :العنوووان 
، الواليوووووات المتحووووودة 55223سوووووتافورد، فوووووي ايوووووه 

 األمريكية 

Address: 2781 Jefferson Davis Highway 
#107, Stafford, VA 22554, United States 
of America  

  035.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية على عباره 
engineering  
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  Trade Mark No.: 32061  45000 :لعالمة التجارية رقم ا
  In Class: 3  4 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
الزيوت العطرية لالستخدام الشخصي، : من اجل 

العطور والكولونيا، مستحضرات ومودا التجميل 
والمعني بها لوشن الحالقة ورغوة الحالقة وجل 

، لوشن التنشيط غير طبية للبشرة، كريمات الحالقة
ما بعد الحالقة، كريمات التجميل للعناية بالبشرة أو 
الجلد، مزيالت الشعر، جل الدش واالستحمام، زيت 
الورد ألغراض التجميل، ورنيش األظافر لغايات 
التجميل، مزيل طالء األظافر، أحمر الشفاه، أقالم 

لعين والمعني الكحلة، مستحضرات التجميل لرموش ا
بها الماسكارا، أصباغ الشعر، بخاخ الشعر وجل 
الشعر، مجموعات العناية بالشعر تضم مستحضرات 
غير الطبية للعناية بالشعر والمعني بها الشامبو 
ومكيفات الشعر، جل البترول ألغراض التجميل، 
الحناء لألغراض التجميلية، مستحضرات التجميل 

رة أو الجلد؛ مضادات للتخسيس و الجل اسمرار البش
التعرق لالستخدام الشخصي، مزيل الروائح 

بما في ذلك مزيل الروائح لإلنسان )ومضادات التعرق 
 ( والحيوان، باستثناء مستحضرات التجميل الطبية

In Respect of: Essential oils for personal use, 
perfumes and colognes, cosmetics and cosmetic 
preparations, namely, shaving lotions, shaving 
foam, shaving gel, non-medicated stimulating 
lotions for the skin, after-shave creams, 
cosmetic creams for skin care, depilatories, 
shower and bath gel, rose oil for cosmetic 
purposes, nail varnish for cosmetic purposes, 
nail polish remover, lipsticks, eyeliner pencils, 
cosmetic preparations for eye lashes, namely, 
mascaras, hair dyes, hair sprays and hair gels, 
hair care kits comprising non-medicated hair 
care preparations, namely, shampoo, 
conditioner; petroleum jelly for cosmetic 
purposes, henna for cosmetic purposes, 
cosmetic preparations for slimming and for 
skin tanning; antiperspirants for personal use, 
deodorants and antiperspirants (including 
deodorants for human beings and animals; 
except medicated cosmetics(  

ليدر كوزميتيك سانايي في تيجاريت انونيوم : أسم ب
 شيركتي 

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

. 2ديلوفاسووي أورجووانيز سووانايي بولجيسووي  :العنوووان 
 -ديلوفاسووووي  05:سوووووكاك نووووو 2002 -كيسوووويم، دي 

 تركيا / كوجايله 

Address: Dilovasi Organize Sanayi 
Bolgesi 5.Kisim, D-5007 Sokak No:12, 
Dilovasi- Kocaeli / TURKIYE  

  035.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

142

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32061  45000 :لعالمة التجارية رقم ا
  In Class: 3  4 :في الصنف 

  Date: 20/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
الزيوت العطرية لالستخدام الشخصي، : من اجل 

العطور والكولونيا، مستحضرات ومودا التجميل 
والمعني بها لوشن الحالقة ورغوة الحالقة وجل 

، لوشن التنشيط غير طبية للبشرة، كريمات الحالقة
ما بعد الحالقة، كريمات التجميل للعناية بالبشرة أو 
الجلد، مزيالت الشعر، جل الدش واالستحمام، زيت 
الورد ألغراض التجميل، ورنيش األظافر لغايات 
التجميل، مزيل طالء األظافر، أحمر الشفاه، أقالم 

لعين والمعني الكحلة، مستحضرات التجميل لرموش ا
بها الماسكارا، أصباغ الشعر، بخاخ الشعر وجل 
الشعر، مجموعات العناية بالشعر تضم مستحضرات 
غير الطبية للعناية بالشعر والمعني بها الشامبو 
ومكيفات الشعر، جل البترول ألغراض التجميل، 
الحناء لألغراض التجميلية، مستحضرات التجميل 

رة أو الجلد؛ مضادات للتخسيس و الجل اسمرار البش
التعرق لالستخدام الشخصي، مزيل الروائح 

بما في ذلك مزيل الروائح لإلنسان )ومضادات التعرق 
 ( والحيوان، باستثناء مستحضرات التجميل الطبية

In Respect of: Essential oils for personal use, 
perfumes and colognes, cosmetics and cosmetic 
preparations, namely, shaving lotions, shaving 
foam, shaving gel, non-medicated stimulating 
lotions for the skin, after-shave creams, 
cosmetic creams for skin care, depilatories, 
shower and bath gel, rose oil for cosmetic 
purposes, nail varnish for cosmetic purposes, 
nail polish remover, lipsticks, eyeliner pencils, 
cosmetic preparations for eye lashes, namely, 
mascaras, hair dyes, hair sprays and hair gels, 
hair care kits comprising non-medicated hair 
care preparations, namely, shampoo, 
conditioner; petroleum jelly for cosmetic 
purposes, henna for cosmetic purposes, 
cosmetic preparations for slimming and for 
skin tanning; antiperspirants for personal use, 
deodorants and antiperspirants (including 
deodorants for human beings and animals; 
except medicated cosmetics(  

ليدر كوزميتيك سانايي في تيجاريت انونيوم : أسم ب
 شيركتي 

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

. 2ديلوفاسووي أورجووانيز سووانايي بولجيسووي  :العنوووان 
 -ديلوفاسووووي  05:سوووووكاك نووووو 2002 -كيسوووويم، دي 

 تركيا / كوجايله 

Address: Dilovasi Organize Sanayi 
Bolgesi 5.Kisim, D-5007 Sokak No:12, 
Dilovasi- Kocaeli / TURKIYE  

  035.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32062  45005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  52 :في الصنف 

  Date: 21/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgear . المالبس ولباس الفدم وأغطية الرأس : من اجل 

and shose  
 In the name of: shariket almaghreb al شركة المغرب العربي للتصفيه العالميه : بأسم 

arabi lel tasfeyah al alameyah  
: موبايووووووووووووووول  -عمووووووووووووووان  -االردن  :العنوووووووووووووووان 

00505250030203  
Address: jordan - amman - mopail 
00962796040704  

: موبايل  -عمان  -االردن  :عنوان التبليغ 
00505250030203  

 

Address for Services :  jordan - 
amman - mopail 00962796040704   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32063  45004 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  50 :في الصنف 

  Date: 22/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
 In Respect of: Mattresses , mattress وسائد  -قواعد فرشات  -فرشات : من اجل 

foundations and pillows  
 In the name of: Ashley Furniture شركة اشلي لصناعات األثاث : بأسم 

Industries, Inc.  
واليووووة , اركاديووووا, ون اشوووولي واي :العنوووووان 

  23005ويسكونسن 
Address: One Ashley Way, 
Arcadia, Wisconsin 54612  

نابلس، عمارة جاليريا  :عنوان التبليغ 
  203. ب. سنتر، ص

Address for Services :   
 

 

  

143
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  Trade Mark No.: 32062  45005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  52 :في الصنف 

  Date: 21/08/2017  50/03/5002 :التاريخ 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgear . المالبس ولباس الفدم وأغطية الرأس : من اجل 

and shose  
 In the name of: shariket almaghreb al شركة المغرب العربي للتصفيه العالميه : بأسم 

arabi lel tasfeyah al alameyah  
: موبايووووووووووووووول  -عمووووووووووووووان  -االردن  :العنوووووووووووووووان 

00505250030203  
Address: jordan - amman - mopail 
00962796040704  

: موبايل  -عمان  -االردن  :عنوان التبليغ 
00505250030203  

 

Address for Services :  jordan - 
amman - mopail 00962796040704   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32063  45004 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  50 :في الصنف 

  Date: 22/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
 In Respect of: Mattresses , mattress وسائد  -قواعد فرشات  -فرشات : من اجل 

foundations and pillows  
 In the name of: Ashley Furniture شركة اشلي لصناعات األثاث : بأسم 

Industries, Inc.  
واليووووة , اركاديووووا, ون اشوووولي واي :العنوووووان 

  23005ويسكونسن 
Address: One Ashley Way, 
Arcadia, Wisconsin 54612  

نابلس، عمارة جاليريا  :عنوان التبليغ 
  203. ب. سنتر، ص

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32064  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37  42 :لصنف في ا

  Date: 22/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
 In Respect of: Supply install and توريد وتركيب انظمه طاقه متجدده : من اجل 

connect renewable energy systems  
شركة مصادر النظمة الطاقه : بأسم 

 المتجدده 
In the name of: Msader for 
energy systems  

عموووارة -شوووارع نوووابلس-طوووولكرم  :العنووووان 
  055023343الطابق الرابع -المروه 

Address: Tulkarem- nables 
raode 092678438  

-شارع نابلس-طولكرم  :عنوان التبليغ 
  055023343الطابق الرابع -عمارة المروه 

Address for Services :  Tulkarem- 
nables raode 092678438   

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

 بمعزل عن العالمة 

   

 

        
   

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32065  45002 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 22/08/2017  55/03/5002 :خ التاري
المستحضرات الصيدلية لالستعمال : من اجل 

البشري ال تشمل المستحضرات الصيدلية 
 . المخصصة للعناية باالسنان

In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use 
excluding pharmaceutical 
preparations for dental care.  

 & In the name of: Johnson جونسون اند جونسون  :بأسم 
Johnson  

شوووووركة مووووون نيوجيرسوووووي، ون  :العنووووووان 
جونسون اند جونسون بالزا، نيو برانزويك، 

، الواليوووات المتحووودة 03544نيوووو جيرسوووي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey 
Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .محامون، ص

Address for Services :   
 

 

  

145
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  Trade Mark No.: 32067  45002 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  52 :في الصنف 

  Date: 23/08/2017  54/03/5002 :التاريخ 
 In Respect of: SHOES AND المالبس واالحذية :  من اجل

CLOTHING  
 In the name of: YAZEED يزيد مروان سعيد زغل : بأسم 

MARWAN SAEED ZAGHAL  
الخليووووووووووول الحووووووووووواووز االول  :العنووووووووووووان 

0252220330  
Address: ALKHALIL 
ALHAWWOZ  

الخليل الحاووز االول  :عنوان التبليغ 
0252220330  

Address for Services :  
ALKHALIL ALHAWWOZ   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32069  45005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  52 :في الصنف 

  Date: 23/08/2017  54/03/5002 :التاريخ 
  In Respect of: shoes,clothing االحذية ، المالبس : من اجل 

 In the name of: sharekat masnaa نو لصناعة االحذية شركة مصنع تيرا: بأسم 
terrano lesenaet alahtheya  

الخليووول الحووواووز الثووواني بجانوووب مدرسوووة  :العنووووان 
 غرناطة للبنات 

Address: al khaleel alhawoz althani 
bejaneb madraset ghernata llbanat  

درسة الخليل الحاووز الثاني بجانب م :عنوان التبليغ 
 غرناطة للبنات 

 

Address for Services :  al khaleel 
alhawoz althani bejaneb madraset 
ghernata llbanat  

 

 

  

147
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  Trade Mark No.: 32065  45002 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 22/08/2017  55/03/5002 :خ التاري
المستحضرات الصيدلية لالستعمال : من اجل 

البشري ال تشمل المستحضرات الصيدلية 
 . المخصصة للعناية باالسنان

In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use 
excluding pharmaceutical 
preparations for dental care.  

 & In the name of: Johnson جونسون اند جونسون  :بأسم 
Johnson  

شوووووركة مووووون نيوجيرسوووووي، ون  :العنووووووان 
جونسون اند جونسون بالزا، نيو برانزويك، 

، الواليوووات المتحووودة 03544نيوووو جيرسوووي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey 
Corporation of One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .محامون، ص

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32071  45020 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/08/2017  54/03/5002 :التاريخ 
, رات صيدالنية و بيطرية مستحض: من اجل 

مواد واغذية حمية , مستحضرات صحية لغايات طبية 
معدة للساتعمال الطبي اوالبيطري واغذية للرضع 

مكمالت للحمية الغذائية لالنسان والحيوان , واالطفال 
مواد حشو االسنان وشمع , لصقات ومواد ضماد , 

مستحضرات البادة , مطهرات , طب االسنان 
حيوانات الضارة مبيدات فطريات الحشرات وال

 . ومبيدات اعشاب 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters,materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides  

شركة امبلنت لمستلزمات طب االسنان : بأسم 
 مساهمة خصوصية 

In the name of: SHAREKAT IMBLNT 
LMOSTALZAMAT TB AL ASNAN 
MOSAHAMA KHOSOSYA  

  Address: AL KHALEL AL DAHRYA الظاهرية / الخليل  :العنوان 
جوال  0رام هللا عمارة النتشة ط  :عنوان التبليغ 
0255030025  

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32072  45025 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/08/2017  54/03/5002 :التاريخ 
لعالج سرطان  المستحضرات الصيدالنية: من اجل 

الدم، وأمراض السرطان األخرى، وأمراض المناعة 
، عقاقير : الذاتية؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا

تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات الصيدالنية لتعديل 
 . جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for the treatment of leukemia, other cancers, 
and auto-immune diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
جرسوي  موريس أفينيو ، سوميت ، نيوو 30 :العنوان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 02500

Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  3325ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32069  45005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  52 :في الصنف 

  Date: 23/08/2017  54/03/5002 :التاريخ 
  In Respect of: shoes,clothing االحذية ، المالبس : من اجل 

 In the name of: sharekat masnaa نو لصناعة االحذية شركة مصنع تيرا: بأسم 
terrano lesenaet alahtheya  

الخليووول الحووواووز الثووواني بجانوووب مدرسوووة  :العنووووان 
 غرناطة للبنات 

Address: al khaleel alhawoz althani 
bejaneb madraset ghernata llbanat  

درسة الخليل الحاووز الثاني بجانب م :عنوان التبليغ 
 غرناطة للبنات 

 

Address for Services :  al khaleel 
alhawoz althani bejaneb madraset 
ghernata llbanat  
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  Trade Mark No.: 32074  45023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  40 :في الصنف 

  Date: 23/08/2017  54/03/5002 :التاريخ 
  In Respect of: Chewing gum علكة : من اجل 

مساهمة شركة انقرة للحلويات والسكاكر : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Anqara 
Lelhalawiyat Walsakaker Mosahama 
Khososiya  

  Address: Jabia Jeneen جبع جنين  :العنوان 
 جبع جنين  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Jabia Jeneen  

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32073  45024 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/08/2017  54/03/5002 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لعالج سرطان : من اجل 

الدم، وأمراض السرطان األخرى، وأمراض المناعة 
، عقاقير : الذاتية؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا

تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات الصيدالنية لتعديل 
 . از المناعةجه

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for the treatment of leukemia, other cancers, 
and auto-immune diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : أسم ب
موريس أفينيو ، سوميت ، نيوو جرسوي  30 :العنوان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 02500

Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  3325 ب.ص  

 

Address for Services :   
 

 
  

151

152

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32072  45025 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/08/2017  54/03/5002 :التاريخ 
لعالج سرطان  المستحضرات الصيدالنية: من اجل 

الدم، وأمراض السرطان األخرى، وأمراض المناعة 
، عقاقير : الذاتية؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا

تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات الصيدالنية لتعديل 
 . جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for the treatment of leukemia, other cancers, 
and auto-immune diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
جرسوي  موريس أفينيو ، سوميت ، نيوو 30 :العنوان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 02500

Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  3325ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32074  45023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  40 :في الصنف 

  Date: 23/08/2017  54/03/5002 :التاريخ 
  In Respect of: Chewing gum علكة : من اجل 

مساهمة شركة انقرة للحلويات والسكاكر : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Anqara 
Lelhalawiyat Walsakaker Mosahama 
Khososiya  

  Address: Jabia Jeneen جبع جنين  :العنوان 
 جبع جنين  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Jabia Jeneen  

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32078  45023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  42 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
بالجملة والمفرق لجميع انواع الطعام البيع : من اجل 

واللحوم والسمك والدواجن، الفواكه والخضار 
المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة، البيض 
والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون المعدة 
لالكل وزيوت الخضار، االطعمة المجمدة والمثلجة، 

الشاي البيع بالجملة والمفرق لكل ما يتعلق بالقهوة و
والكاكاو والسكر واالرز والقهوة المصنعة، الطحين 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
والمعجنات والحلوى، العسل والدبس، الخميرة 
وبودرة الخبيز، الملح والخردل، الخل والصالصات 

، البهارات، المكسرات، الفواكه والخضار )التوابل(
ات والمشروبات المجففة، طعام الحيوانات، المشروب

الخفيفة، البيع بالجملة والمرفق لكل ما يتعلق 
بالمنظفات والصابون ومستحضرات التجميل 

 . واالدوات المنزلية والقرطاسية واالدوات الكهربائية

In Respect of: Wholesale and retail related 
to all kinds of food, meat, fish, poultry; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; eggs, milk, milk products; 
edible oils and fats, vegetable oils; frozen 
and refrigerated foodstuffs; wholesale and 
retail related to coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; nuts; 
fresh fruits and vegetables; foodstuffs for 
animals; drinks and beverages; wholesale 
and retail related to detergents, soaps, 
cosmetics, home utensils, stationery, and 
electric machines.  

شركة بالزا فلسطين العقارية المساهمة : بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Plaza Palestine Real 
Estate Co. LLC  

 ,Address: P.O. Box 4185, Al-Bireh ، البيرة، فلسطين 3032ب .ص :العنوان 
Palestine  

 رام اللة ,23ب.ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32079  45025 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  53 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
 االلعاب واللعب والدمى ، األدوات الرياضية: من اجل 

وأدوات الرياضة البدنية غير المصنفة في فئات 
 أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عيد الميالد 

In Respect of: Games, toys, dolls and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for 
Christmas trees  

 In the name of: Qatar Airways م .ق.م.طرية شالخطوط الجوية الق: بأسم 
(Q.C.S.C)  

  Address: P.O Box 22550, Doha, Qatar قطر , الدوحة 55220.ب.ص :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 
  

153

154
 

 

  

  Trade Mark No.: 32079  45025 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  53 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
 االلعاب واللعب والدمى ، األدوات الرياضية: من اجل 

وأدوات الرياضة البدنية غير المصنفة في فئات 
 أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عيد الميالد 

In Respect of: Games, toys, dolls and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for 
Christmas trees  

 In the name of: Qatar Airways م .ق.م.طرية شالخطوط الجوية الق: بأسم 
(Q.C.S.C)  

  Address: P.O Box 22550, Doha, Qatar قطر , الدوحة 55220.ب.ص :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32080  45030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  53 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
االلعاب واللعب والدمى ، األدوات الرياضية : من اجل 

وأدوات الرياضة البدنية غير المصنفة في فئات 
 أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عيد الميالد 

In Respect of: Games, toys, dolls and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for 
Christmas trees  

 In the name of: Qatar Airways م .ق.م.الخطوط الجوية القطرية ش: بأسم 
(Q.C.S.C)  

  Address: P.O Box 22550, Doha, Qatar قطر , الدوحة 55220.ب.ص :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32081  45030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  53 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
والدمى ، األدوات الرياضية  االلعاب واللعب: من اجل 

وأدوات الرياضة البدنية غير المصنفة في فئات 
 أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عيد الميالد 

In Respect of: Games, toys, dolls and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for 
Christmas trees  

 In the name of: Qatar Airways م .ق.م.الخطوط الجوية القطرية ش: بأسم 
(Q.C.S.C)  

  Address: P.O Box 22550, Doha, Qatar قطر , الدوحة 55220.ب.ص :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 

  

155
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  Trade Mark No.: 32079  45025 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  53 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
 االلعاب واللعب والدمى ، األدوات الرياضية: من اجل 

وأدوات الرياضة البدنية غير المصنفة في فئات 
 أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عيد الميالد 

In Respect of: Games, toys, dolls and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for 
Christmas trees  

 In the name of: Qatar Airways م .ق.م.طرية شالخطوط الجوية الق: بأسم 
(Q.C.S.C)  

  Address: P.O Box 22550, Doha, Qatar قطر , الدوحة 55220.ب.ص :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32080  45030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  53 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
االلعاب واللعب والدمى ، األدوات الرياضية : من اجل 

وأدوات الرياضة البدنية غير المصنفة في فئات 
 أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عيد الميالد 

In Respect of: Games, toys, dolls and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for 
Christmas trees  

 In the name of: Qatar Airways م .ق.م.الخطوط الجوية القطرية ش: بأسم 
(Q.C.S.C)  

  Address: P.O Box 22550, Doha, Qatar قطر , الدوحة 55220.ب.ص :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32083  45034 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  53 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
االلعاب واللعب والدمى ، األدوات الرياضية : من اجل 

وأدوات الرياضة البدنية غير المصنفة في فئات 
 أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عيد الميالد 

In Respect of: Games, toys, dolls and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for 
Christmas trees  

 In the name of: Qatar Airways م .ق.م.الخطوط الجوية القطرية ش: بأسم 
(Q.C.S.C)  

  Address: P.O Box 22550, Doha, Qatar قطر , الدوحة 55220.ب.ص :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32082  45035 :ة التجارية رقم العالم
  In Class: 28  53 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
االلعاب واللعب والدمى ، األدوات الرياضية : من اجل 

وأدوات الرياضة البدنية غير المصنفة في فئات 
 أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عيد الميالد 

In Respect of: Games, toys, dolls and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for 
Christmas trees  

 In the name of: Qatar Airways م .ق.م.الخطوط الجوية القطرية ش: بأسم 
(Q.C.S.C)  

  Address: P.O Box 22550, Doha, Qatar قطر , الدوحة 55220.ب.ص :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32085  45032 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  42 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 األعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

مؤسسة صلتك و شركة طالل ابو غزالة : بأسم 
 وشركاه 

In the name of: Silatech Establishment 
& Talal Abu-Ghazaleh & Co.  

الخلووويج , ذي جيوووت مووول: مؤسسوووة صوولتك :العنوووان 
شووركة طووالل . قطوور, الدوحووة - 43000الغربوي ص ب 

الضووفة , رام هللا, شووارع النزهووة: هابووو غزالووة وشووركا
 فلسطين , الغربية

Address: Silatech Establishment: The 
Gate Mall, West Gulf PO Box 34111 – 
Doha, Qatar. Talal Abu-Ghazaleh & 
Co.: Al-Nuzha Street, Ramallah, The 
West Bank, Palestine  

, Al-Nuzha Street :عنوان التبليغ 
Ramallah, The West Bank, Palestine  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32084  45033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  30 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
, الترفيه, التدريب, خدمات التعليم والتهذيب: من اجل 

خدمات التسلية وخاصة , األنشطة الرياضية والثقافية
لية التي تزود على متن الطائرة او في خدمات التس

 صاالت االنتظار او خالل الرحالت 

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities, Entertainment services, namely 
services provided onboard, waiting lounges 
and during airline trips  

 In the name of: Qatar Airways م .ق.م.الخطوط الجوية القطرية ش: بأسم 
(Q.C.S.C)  

  Address: P.O Box 22550, Doha, Qatar قطر , الدوحة 55220.ب.ص :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32086  45030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  43 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
توفير امكانية الوصول , خدمات االتصاالت: من اجل 

خدمات توجيه وتوصيل االتصال , اتإلى قواعد البيان
 ( البريد اإللكتروني)البريد , الخدمات الهاتفية, عن بُعد

In Respect of: Telecommunications, Providing 
access to databases, Telecommunications 
routing and junction services, Telephone 
services, Mail (Electronic –)  

صلتك و شركة طالل ابو غزالة  مؤسسة: بأسم 
 وشركاه 

In the name of: Silatech Establishment 
& Talal Abu-Ghazaleh & Co.  

الخلووويج , ذي جيوووت مووول: مؤسسوووة صوولتك :العنوووان 
شووركة طووالل . قطوور, الدوحووة - 43000الغربوي ص ب 

الضووفة , رام هللا, شووارع النزهووة: ابووو غزالووة وشووركاه
 فلسطين , الغربية

Address: Silatech Establishment: The 
Gate Mall, West Gulf PO Box 34111 – 
Doha, Qatar. Talal Abu-Ghazaleh & 
Co.: Al-Nuzha Street, Ramallah, The 
West Bank, Palestine  

, Al-Nuzha Street :عنوان التبليغ 
Ramallah, The West Bank, Palestine  

 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32088  45033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  00 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
مستلزمات , المواد المطبوعة, الورق: من اجل 

ادوات ومواد , القرطاسية, المكاتب باستثناء االثاث
مواد , مواد الرسم, (قرطاسية)شريط مصمغ , الكتابة

 التعليم باستثناء االجهزة 

In Respect of: Paper; printed matter; 
pictures; office requisites, except furniture; 
stationery; writing materials; gummed tape 
[stationery]; drawing materials; teaching 
materials [except apparatus]  

 In the name of: Yiwu Yalong Stationery . ال تي دي. يو يالونغ ستاشناري كو: بأسم 
Co., Ltd.  

دونغيووووووان , تونوووووغ بووووواو رود 034 رقوووووم :العنووووووان 
, يووووو سوووويتي, جيانغوووودونغ سووووتريت, انداسووووتريال زون

 الصين , زيجيانغ بروفينس

Address: No. 143 Tong Bao Road, 
Dongyuan Industrial Zone, Jiangdong 
Streets, Yiwu City, Zhejiang Province, 
China  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32086  45030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  43 :في الصنف 

  Date: 24/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
توفير امكانية الوصول , خدمات االتصاالت: من اجل 

خدمات توجيه وتوصيل االتصال , اتإلى قواعد البيان
 ( البريد اإللكتروني)البريد , الخدمات الهاتفية, عن بُعد

In Respect of: Telecommunications, Providing 
access to databases, Telecommunications 
routing and junction services, Telephone 
services, Mail (Electronic –)  

صلتك و شركة طالل ابو غزالة  مؤسسة: بأسم 
 وشركاه 

In the name of: Silatech Establishment 
& Talal Abu-Ghazaleh & Co.  

الخلووويج , ذي جيوووت مووول: مؤسسوووة صوولتك :العنوووان 
شووركة طووالل . قطوور, الدوحووة - 43000الغربوي ص ب 

الضووفة , رام هللا, شووارع النزهووة: ابووو غزالووة وشووركاه
 فلسطين , الغربية

Address: Silatech Establishment: The 
Gate Mall, West Gulf PO Box 34111 – 
Doha, Qatar. Talal Abu-Ghazaleh & 
Co.: Al-Nuzha Street, Ramallah, The 
West Bank, Palestine  

, Al-Nuzha Street :عنوان التبليغ 
Ramallah, The West Bank, Palestine  

 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32089  45035 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 27/08/2017  52/03/5002 :التاريخ 
 In Respect of: Pharmaceutical preparations . المستحضرات الصيدلية و المواد: من اجل 

and .substances  
  In the name of: AstraZeneca AB أسترازينيكا آ بي : بأسم 

  Address: SE-151 85 Sodertalje, Sweden سوديرتالجي، السويد  020 32 -أس إي  :العنوان 
ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البيرة  3325ب .
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32090  45050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 27/08/2017  52/03/5002 :التاريخ 
 In Respect of: Pharmaceutical preparations . المستحضرات الصيدلية و المواد: من اجل 

and .substances  
  In the name of: AstraZeneca AB أسترازينيكا آ بي : بأسم 

  Address: SE-151 85 Sodertalje, Sweden سوديرتالجي، السويد  020 32 -أس إي  :العنوان 
ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البيرة  3325ب .
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32091  45050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  40 :في الصنف 

  Date: 27/08/2017  52/03/5002 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية، االرز ،التابيكو والساغو، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 

لنحل والفطائر والحلويات، الحلويات المثلجة، عسل ا
والعسل االسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، 

، البهارات، (التوابل)الخردل، الخل والصلصات 
 البهارات، الثلج 

In Respect of: coffe, tea, cocoa and 
artificial coffe, rice, tapioca and sago, 
flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery 
ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces(condiments) spices, ice  

  In the name of: zara foods م .خ.شركة زارا فودز لالغذية م: بأسم 

 Address: Ramallah/ Al mantiqa al رام هللا المنطقة الصناعية  :العنوان 
sinaeyeh/ ishbelyah  

 انجاز للمحاماة  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32092  45055 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  55 :في الصنف 

  Date: 27/08/2017  52/03/5002 :التاريخ 
اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ، : من اجل 

ات اللحم ، فواكه وخضراوات محفوظة خالص
ومربيات وفواكه ( جيلي)ومجففة ومطهوة، هالم 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب 
 . الزيوت والدهون الصالحة لالكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game ; meat extracts; preserved , dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats  

  In the name of: zara foods م .خ.شركة زارا فودز لالغذية م: بأسم 
 Address: Ramallah/ Al mantiqa al رام هللا المنطقة الصناعية  :العنوان 

sinaeyeh/ ishbelyah  
 انجاز للمحاماة  : عنوان التبليغ

 
Address for Services :   

 

 

   

 

  

  Trade Mark No.: 32093  45054 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  4 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
  In Respect of: cosmatics مستحضرات التجميل : من اجل 

 In the name of: Musa Ahmad mahmood عبد ربه  موسى احمد محمود: بأسم 
abd rbh  

  Address: Hebron-Tel:0599211960  0255500500:تلفون  -الحرس  -الخليل  :العنوان 
 الحرس  -الخليل  :عنوان التبليغ 

  0255500500:تلفون 
 

Address for Services :  Hebron-
Tel:0599211960   

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32091  45050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  40 :في الصنف 

  Date: 27/08/2017  52/03/5002 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية، االرز ،التابيكو والساغو، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 

لنحل والفطائر والحلويات، الحلويات المثلجة، عسل ا
والعسل االسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، 

، البهارات، (التوابل)الخردل، الخل والصلصات 
 البهارات، الثلج 

In Respect of: coffe, tea, cocoa and 
artificial coffe, rice, tapioca and sago, 
flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery 
ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces(condiments) spices, ice  

  In the name of: zara foods م .خ.شركة زارا فودز لالغذية م: بأسم 

 Address: Ramallah/ Al mantiqa al رام هللا المنطقة الصناعية  :العنوان 
sinaeyeh/ ishbelyah  

 انجاز للمحاماة  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  166

167
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  Trade Mark No.: 32095  45052 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  4 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
  .In Respect of: air fragrancing preparations . مستحضرات تعطير الجو: من اجل 

 In the name of: CAR-FRESHNER يشن فريشنير كوربور-كار: بأسم 
Corporation  

ليتيووول توووري درايوووف، واترتووواون،  50502 :العنووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 04000نيويورك 

Address: 21205 Little Tree Drive, 
Watertown, N.Y. 13601 United States of 
America  

محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32094  45053 :ارية رقم العالمة التج
  In Class: 34  43 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
 , In Respect of: Books of cigarette papers رزم من أوراق السجائر ، أكياس تبغ ، تبغ : من اجل 

Pouches (Tobacco) , Tobacco  
الفرح لصناعة التبغ شركة بي اف تي : بأسم 

 مساهمة خصوصية 
In the name of: Sharekat Be Af Te 
Lesinaat Altebeg Mosahama Khosoiya  

  Address: Albereh Almanteqa Alsenaiya البيرة المنطقة الصناعية  :العنوان 
 البيرة المنطقة الصناعية  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Albereh 
Almanteqa Alsenaiya   

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32094  45053 :ارية رقم العالمة التج
  In Class: 34  43 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
 , In Respect of: Books of cigarette papers رزم من أوراق السجائر ، أكياس تبغ ، تبغ : من اجل 

Pouches (Tobacco) , Tobacco  
الفرح لصناعة التبغ شركة بي اف تي : بأسم 

 مساهمة خصوصية 
In the name of: Sharekat Be Af Te 
Lesinaat Altebeg Mosahama Khosoiya  

  Address: Albereh Almanteqa Alsenaiya البيرة المنطقة الصناعية  :العنوان 
 البيرة المنطقة الصناعية  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Albereh 
Almanteqa Alsenaiya   

 

  

168
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  Trade Mark No.: 32095  45052 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  4 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
  .In Respect of: air fragrancing preparations . مستحضرات تعطير الجو: من اجل 

 In the name of: CAR-FRESHNER يشن فريشنير كوربور-كار: بأسم 
Corporation  

ليتيووول توووري درايوووف، واترتووواون،  50502 :العنووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 04000نيويورك 

Address: 21205 Little Tree Drive, 
Watertown, N.Y. 13601 United States of 
America  

محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32096  45050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
مستحضرات إزالة الروائح الكريهة من : من اجل 

 . الجو؛ معطرات الجو
In Respect of: air deodorizing 
preparations; air fresheners.  

 In the name of: CAR-FRESHNER فريشنير كوربوريشن -كار: بأسم 
Corporation  

ليتيوووول تووووري درايووووف، واترتوووواون،  50502 :العنوووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 04000نيويورك 

Address: 21205 Little Tree Drive, 
Watertown, N.Y. 13601 United States 
of America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32096  45050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
مستحضرات إزالة الروائح الكريهة من : من اجل 

 . الجو؛ معطرات الجو
In Respect of: air deodorizing 
preparations; air fresheners.  

 In the name of: CAR-FRESHNER فريشنير كوربوريشن -كار: بأسم 
Corporation  

ليتيوووول تووووري درايووووف، واترتوووواون،  50502 :العنوووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 04000نيويورك 

Address: 21205 Little Tree Drive, 
Watertown, N.Y. 13601 United States 
of America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32097  45052 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  52 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :التاريخ 
  .In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس واالحذية وأغطية الرأس : من اجل 

 ,In the name of: The Children's Place . ثو تشيلدرنز بليس، اينك: بأسم 
Inc.  

بوووووالزا درايوووووف، سووووويكوكس، نيوووووو  200 :العنووووووان 
 جيرسي، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 500 Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32098  45053 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  42 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :لتاريخ ا
الدعاية واالعالن، ادارة االعمال، االعمال : من اجل 

المكتبية، خدمات المبيعات وتشمل خدمات البيع 
بالتجزئة، خدمات البريد االلكتروني، خدمات البيع 
المقدمة عبر االنترنت او من خالل شبكة الحاسوب او 

تحفيز ومكافئة شبكات االتصال االخرى، برامج 
 . وانتماء الزبائن

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; sales services, including retail store 
services; mail order services; sales services 
provided over the Internet, or through a 
computer network or other communications 
network; customer incentive, reward and 
loyalty programs.  

 ,In the name of: The Children's Place . ثو تشيلدرنز بليس، اينك: بأسم 
Inc.  

بوووووالزا درايوووووف، سووووويكوكس، نيوووووو  200 :العنووووووان 
 جيرسي، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 500 Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32098  45053 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  42 :في الصنف 

  Date: 28/08/2017  53/03/5002 :لتاريخ ا
الدعاية واالعالن، ادارة االعمال، االعمال : من اجل 

المكتبية، خدمات المبيعات وتشمل خدمات البيع 
بالتجزئة، خدمات البريد االلكتروني، خدمات البيع 
المقدمة عبر االنترنت او من خالل شبكة الحاسوب او 

تحفيز ومكافئة شبكات االتصال االخرى، برامج 
 . وانتماء الزبائن

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; sales services, including retail store 
services; mail order services; sales services 
provided over the Internet, or through a 
computer network or other communications 
network; customer incentive, reward and 
loyalty programs.  

 ,In the name of: The Children's Place . ثو تشيلدرنز بليس، اينك: بأسم 
Inc.  

بوووووالزا درايوووووف، سووووويكوكس، نيوووووو  200 :العنووووووان 
 جيرسي، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 500 Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32100  45000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  05 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :يخ التار
  In Respect of: wood ladder ساللم خشبية : من اجل 
شركة اقنيبي لتصنيع الساللم وخراطة : بأسم 

 االخشاب 
In the name of: iqnabi company for the 
manufacture of ladders and wood working  

  Address: al khali الخليل الحاووز االول  :العنوان 
 الخليل عين سارة  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 

 

  

172
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  Trade Mark No.: 32101  45000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
مكمالت غذائية؛ مكمالت تغذية؛ االضافات : من اجل 

. المعادن. لغذائية لألغراض الطبية؛ الفيتاميناتا
 . أحماض أمينية؛ اعشاب طبية؛ مكمالت بروبيوتيك

In Respect of: Dietary supplements; 
nutritional supplements; food additives for 
medical purposes; vitamins; minerals; amino-
acids; medicinal herbs; probiotic supplements.  

  ,.In the name of: AMBROSIA SUPHERB LTD . امبروجيا سوبيرب لمتد: بأسم 

 ,Address: 48 Yad Harutsim St., Netanya . شارع ياد هاروتسيم، نتانيا، إسرائيل 33 :العنوان 
Israel.  

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

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32100  45000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  05 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :يخ التار
  In Respect of: wood ladder ساللم خشبية : من اجل 
شركة اقنيبي لتصنيع الساللم وخراطة : بأسم 

 االخشاب 
In the name of: iqnabi company for the 
manufacture of ladders and wood working  

  Address: al khali الخليل الحاووز االول  :العنوان 
 الخليل عين سارة  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32102  45005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
علكة؛ أغذية خفيفة اساسها , الحلويات: من اجل 

الحبوب؛ وأطعمة خفيفة اساسها األرز؛ ألواح طاقة 
 . ح طاقة اساسها األرزاساسها الحبوب؛ألوا

In Respect of: Confectionery; chewing gum; 
cereal-based snack food; rice-based snack 
food; cereal-based energy bars; rice-based 
energy bars.  

 In the name of: AMBROSIA SUPHERB . امبروجيا سوبيرب لمتد: بأسم 
LTD.,  

 ,Address: 48 Yad Harutsim St., Netanya . د هاروتسيم، نتانيا، إسرائيلشارع يا 33 :العنوان 
Israel.  

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

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32102  45005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
علكة؛ أغذية خفيفة اساسها , الحلويات: من اجل 

الحبوب؛ وأطعمة خفيفة اساسها األرز؛ ألواح طاقة 
 . ح طاقة اساسها األرزاساسها الحبوب؛ألوا

In Respect of: Confectionery; chewing gum; 
cereal-based snack food; rice-based snack 
food; cereal-based energy bars; rice-based 
energy bars.  

 In the name of: AMBROSIA SUPHERB . امبروجيا سوبيرب لمتد: بأسم 
LTD.,  

 ,Address: 48 Yad Harutsim St., Netanya . د هاروتسيم، نتانيا، إسرائيلشارع يا 33 :العنوان 
Israel.  

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32103  45004 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  42 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

خدمات االعالن عن الوظائف، تنظيم المعارض 
الخدمات , او التجارية التجارية للغايات االعالنية

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية

خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 
ترويج المبيعات , المنتوجات عرض, االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير
شراء المنتوجات )ت التوريد لالطراف االخرى خدما

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , مالالمساعدة في إدارة األع
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب

In Respect of: Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 

176

المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية

 نسخ, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, المباشر
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, واإلعالن الخارجي
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

وكاالت البيع وترتيب خدمات , الدعاية واإلعالن
خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة , البيع
صالح الغير، خدمات تجميع تشكيلة من السلع ل, كانت

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 
updated advertising materials, copies of 
documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external advertising, 
polls, organize information in computer 
databases, publish texts advertising agencies, 
sales and arranging sales service, sales service 
Wholesale and retail in any way whatsoever, 
services assembling a variety of goods on 
behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al  شركة الجامعة االمريكية في فلسطين: بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

عدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة مشروطه ب
 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 

 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 
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177

178

المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية

 نسخ, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, المباشر
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, واإلعالن الخارجي
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

وكاالت البيع وترتيب خدمات , الدعاية واإلعالن
خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة , البيع
صالح الغير، خدمات تجميع تشكيلة من السلع ل, كانت

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 
updated advertising materials, copies of 
documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external advertising, 
polls, organize information in computer 
databases, publish texts advertising agencies, 
sales and arranging sales service, sales service 
Wholesale and retail in any way whatsoever, 
services assembling a variety of goods on 
behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al  شركة الجامعة االمريكية في فلسطين: بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

عدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة مشروطه ب
 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 

 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
  

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32105  45002 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  45 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
النقل، تعبئة وتخزين البضائع، ترتيبات : من اجل 

 . السفر
In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -ساف المحامي مهند ع :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 
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  Trade Mark No.: 32106  45000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  30 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
التعليم؛ توفير التدريب؛ خدمات الترفيه؛ : من اجل 

األنشطة الرياضية والثقافية؛ إنتاج وتوزيع األفالم 
ومحتوى وبرامج اإلذاعة والتليفزيون؛ مهرجانات 

ألفالم وأرشيفات األفالم األفالم وبرامج جوالت ا
والفيديو؛ ورش عمل وبرامج التعليم؛ ورش عمل 
وبرامج التدريب؛ نشر المطبوعات والصحف والكتب 
والمجالت والمقحمات والمالحق؛ توفير المعلومات 
بشأن الترفيه؛ نشر المطبوعات اإللكترونية المباشرة 
بما في ذلك الصحف والمجالت ومقحماتها ومالحقها؛ 

النشر اإللكتروني بما في ذلك نشر النصوص خدمات 
والصور من الصحف والمجالت وغيرها من 
المنشورات المطبوعة؛ تنظيم وإدارة وإجراء الندوات 
والعروض التجارية والمعارض والمؤتمرات 
واالحتفاالت وحفالت اإلطالق والمؤتمرات الصحفية 
والمناسبات الخاصة والمسابقات؛ تنظيم وإدارة 

ألنشطة الرياضية والثقافية؛ تخطيط وإجراء ا
الحفالت؛ إدارة الفعاليات؛ خدمات النشر؛ تحرير 
األشرطة الصوتية واألفالم وأشرطة الفيديو 
والنصوص المكتوبة واألفالم الفوتوغرافية؛ خدمات 
التصوير الرقمي؛ الموسيقى الرقمية ومقاطع الفيديو 

قديمها التي يتم ت( غير القابلة للتنزيل)والتليفزيون 
على اإلنترنت؛  4من مواقع موسيقى اإلم بي

In Respect of: /Education; providing of 
training; entertainment services; sporting and 
cultural activities; production and distribution 
of motion pictures, television and radio 
programmes and content; film festivals, film 
touring programmes, film and video archives; 
education programmes and workshops; 
training programmes and workshops; 
publication of printed matter, newspapers, 
books, magazines and inserts and 
supplements; provision of information 
concerning entertainment; publication of on-
line electronic publications, including 
newspapers, magazines and inserts and 
supplements therefore; electronic publication 
services, including publication of texts and 
images from newspapers, magazines and other 
printed publications; arranging, managing and 
conducting seminars, trade shows, exhibitions, 
conferences, ceremonies, launches, press 
conferences, special events and competitions; 
arranging, managing and conducting sporting 
and cultural activities; party planning; events 
management; publishing services; editing of 
audio-tapes, motion pictures, video-tapes, 
written text, photographic films; digital 
imaging services; digital music, videos and 
television clips (not downloadable) provided 

179
 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
  

غير )الموسيقى الرقمية ومقاطع الفيديو والتليفزيون 
التي يتم تقديمها من اإلنترنت؛ ( القابلة للتنزيل

الخدمات الترويحية والرياضية والثقافية؛ خدمات 
لمعلومات والمشورة االستشارات المتصلة بكافة ما 

 تقدم 

from MP3 websites on the Internet; digital 
music, videos and television clips (not 
downloadable) provided from the Internet; 
recreation, sporting and cultural services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforementioned.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -
 

Address for Services :   

 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 
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  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32107  45002 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  35 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
الخدمات التكنولوجية والعلمية واألبحاث و : من اجل 

خدمات التصميمات المتعلقة بها؛ خدمات األبحاث 
المخبرية؛ إدارة األبحاث، تصميم وتطوير المشاريع؛ 
ابحاث حول المنتجات، التصميم والتطوير؛ األبحاث 
 التكنولوجية؛ األبحاث، التصاميم والتطويرات
المتعلقة بالكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، أنظمة 
الكمبيوتر، برمجيات تطبيقية لحلول الكمبيوتر، أنظمة 
معالجة البيانات، إدارة البيانات، نظام معالجة البيانات 
المحوسبة، خدمات اإلتصاالت، حلول اإلتصاالت، 
تطبيقات اإلتصاالت، نظم اإلتصاالت وواجهة الشبكات 

شارات التكنولوجية، المعلومات و التزويد باإلست
والنصائح المرتبطة بما ذكر اعاله؛ الفحوصات 
التقنية؛ الفحوصات الصناعية؛ تحضير واعداد 
التقارير والدراسات التقنية؛ خدمات الكمبيوتر؛ 
تطوير و تصميم أجهزة الكمبيوتر؛ صيانة، تصميم 
وتحديث برامج النظام، برامج وبرمجيات الكمبيوتر، 

برمجة؛ اعداد وتوفير المعلومات المتعلقة خدمات ال
بالكمبيوتر وخدمات شبكات الكمبيوتر؛ النصائح 
التقنية والخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم 
وتطوير أنظمة الكمبيوتر وأنظمة ومعدات اإلتصاالت 

كمبيوتر؛ خدمات السلكية والالسلكية؛ خدمات ادارة ال
الدعم التشغيلي لشبكات الكمبيوتر، شبكات اإلتصاالت 
السلكية والالسلكية وشبكات بث البيانات؛ خدمات 
الكمبيوتر على الخط؛ خدمات البرمجة التي يتم 

In Respect of: / Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; research laboratory services; 
management of research, design and 
development projects; product research, 
design and development; technical research; 
research, design and development services 
relating to computers, computer programmes, 
computer systems, computer software 
application solutions, data processing systems, 
data management, computerised information 
processing systems, communications services, 
communications solutions, communications 
applications, communications systems and 
network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating 
to the aforesaid; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; updating and 
design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, 
computer software and computer programs; 
computer programming services; preparation 
and provision of information in relation to 
computers and computer network facilities; 
technical advice and consultation services in 
the field of information technology and 
telecommunications; design and development 
of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 

توفيرها على الخط؛ توفير الوصول الى الشبكة 
اإللكترونية على الخط إلسترجاع المعلومات؛ تأجير 

ميم، رسم و الكتابة بالتكليف، الكمبيوترات؛ تص
بخصوص جمع صفحات الويب على اإلنترنت؛ 
خدمات إبداع الصور الظاهرية والتفاعلية؛ إبداع، 
تشغيل وصيانة قواعد المعلومات المعلومات، انترانت 
وصفحات الويب؛ استضافة مواقع الويب لالخرين؛ 
تركيب و صيانة برمجيات الكمبيوتر؛ تأجير وقت 

قواعد البيانات؛ تأجير وقت الوصول الى للوصول الى 
لوحات اإلعالنات و لوحات الرسائل على الكمبيوتر 
والى شبكات الكمبيوتر؛ خدمات مزود اإلنترنت؛ 
تجميع، إنتاج، و تصحيح سجل يحتوي على أسماء 

اعداد، تشغيل و صيانة مواقع على شبكة : النطاقات
، االنترنت، صفحات الويب و بوابات لتشغيل النص

الصور و الموسيقى الموفرة إما عن طريق 
الكومبيوتر او عن طريق االجهزة الخلوية؛ تقديم 
المعلومات والخدمات االستشارية على الخط من 
قواعد بيانات الكومبيوتر او عن طريق االنترنت؛ 
التنبؤ الجوي؛ خدمات المعلومات حول الطقس؛ 
خدمات التصميم الداخلي؛خدمات تقديم المعلومات 
واالستشارات بخصوص ما ذكر اعاله،الخدمات 
القانونية واالستشارات القانونية واالبحاث القانونية، 
االستشارات والخدمات المقدمة بصفة كاتب عدل، 
خدمات التحكيم، معالجة االدعاءات، االستشارات 

 . المتعلقة بالقوانين والتشريعات، الترجمة

telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer 
services; programming services given on-line; 
provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; computer 
rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages on 
the internet; virtual and interactive image 
creation services; creating, operating and 
maintaining databases, intranets and web 
sites; hosting the web sites of others; 
installation and maintenance of computer 
software; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider [ISP] 
services; compilation, creation and 
maintenance of a register of domain names; 
creating, operating and maintaining web sites, 
web pages and portals for logging text, images 
and music provided either via computers or 
mobile telephones; provision of information 
and advisory services on-line from a computer 
database or via the internet; weather 
forecasting; weather information services; 
interior design services; information and 
advisory services relating to all the aforesaid 
services, Legal services, legal consultancy, legal 
research; consultancy and services rendered 
by a notary public; arbitration services; 
dealing with complaints; consultancy 
regarding rules and legislation; translation.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
 ستخدام العام االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات اال
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توفيرها على الخط؛ توفير الوصول الى الشبكة 
اإللكترونية على الخط إلسترجاع المعلومات؛ تأجير 

ميم، رسم و الكتابة بالتكليف، الكمبيوترات؛ تص
بخصوص جمع صفحات الويب على اإلنترنت؛ 
خدمات إبداع الصور الظاهرية والتفاعلية؛ إبداع، 
تشغيل وصيانة قواعد المعلومات المعلومات، انترانت 
وصفحات الويب؛ استضافة مواقع الويب لالخرين؛ 
تركيب و صيانة برمجيات الكمبيوتر؛ تأجير وقت 

قواعد البيانات؛ تأجير وقت الوصول الى للوصول الى 
لوحات اإلعالنات و لوحات الرسائل على الكمبيوتر 
والى شبكات الكمبيوتر؛ خدمات مزود اإلنترنت؛ 
تجميع، إنتاج، و تصحيح سجل يحتوي على أسماء 

اعداد، تشغيل و صيانة مواقع على شبكة : النطاقات
، االنترنت، صفحات الويب و بوابات لتشغيل النص

الصور و الموسيقى الموفرة إما عن طريق 
الكومبيوتر او عن طريق االجهزة الخلوية؛ تقديم 
المعلومات والخدمات االستشارية على الخط من 
قواعد بيانات الكومبيوتر او عن طريق االنترنت؛ 
التنبؤ الجوي؛ خدمات المعلومات حول الطقس؛ 
خدمات التصميم الداخلي؛خدمات تقديم المعلومات 
واالستشارات بخصوص ما ذكر اعاله،الخدمات 
القانونية واالستشارات القانونية واالبحاث القانونية، 
االستشارات والخدمات المقدمة بصفة كاتب عدل، 
خدمات التحكيم، معالجة االدعاءات، االستشارات 

 . المتعلقة بالقوانين والتشريعات، الترجمة

telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer 
services; programming services given on-line; 
provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; computer 
rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages on 
the internet; virtual and interactive image 
creation services; creating, operating and 
maintaining databases, intranets and web 
sites; hosting the web sites of others; 
installation and maintenance of computer 
software; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider [ISP] 
services; compilation, creation and 
maintenance of a register of domain names; 
creating, operating and maintaining web sites, 
web pages and portals for logging text, images 
and music provided either via computers or 
mobile telephones; provision of information 
and advisory services on-line from a computer 
database or via the internet; weather 
forecasting; weather information services; 
interior design services; information and 
advisory services relating to all the aforesaid 
services, Legal services, legal consultancy, legal 
research; consultancy and services rendered 
by a notary public; arbitration services; 
dealing with complaints; consultancy 
regarding rules and legislation; translation.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
 ستخدام العام االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات اال
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  Trade Mark No.: 32108  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  33 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ : من اجل 

النظافة والعناية بالجمال للبشر أو الحيوانات؛ 
اعة ، خدمات البستنة والغابات؛ تقديم خدمات الزر

االستشارات الطبية والنفسية؛ خدمات القابلة؛ 
المستشفيات و خدمات الرعاية الصحية؛ العيادات 
الطبية؛ تقديم المعلومات والخدمات االستشارية فيما 

 . يتعلق للسالف ذكره من الخدمات

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services; medical and 
psychological counselling services; midwife 
services; hospital and health care services; 
medical clinics; information and consultancy 
services in relation to the aforesaid services.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -
 

Address for Services :   

 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات 

 االستخدام العام 
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 
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182

183

 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
   

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32109  45005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  32 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :يخ التار
خدمات قانونية، خدمات أمنية لحماية : من اجل 

الممتلكات واألفراد، خدمات شخصية وإجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد، خدمات المرافق 

 اإلجتماعية، خدمات برامج المحافظة على البيئة 

In Respect of: /Legal services; security 
services for the protection of property and 
individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of 
individuals , social facilities services, 
environment conservation programs services  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

  4ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة  مشروطه بعدم
 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 

 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32110  01223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  03 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
, ادارة االعمال, يم االعمالتنظ, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

خدمات االعالن عن الوظائف، تنظيم المعارض 
الخدمات , التجارية للغايات االعالنية او التجارية

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
خدمات , بطاقات المحالت التجارية للعمالء اصدار

, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية

خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز

 ترويج, المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , عيناتتوزيع ال, (والخدمات لشركات اخرى
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, بيانات حاسوب قواعد

In Respect of: / Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
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المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية

نسخ , تحديث مواد الدعاية واإلعالن, المباشر
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , ات الرأيإستطالع, واإلعالن الخارجي
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

وكاالت البيع وترتيب خدمات , الدعاية واإلعالن
خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة , البيع
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، , كانت

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 
updated advertising materials, copies of 
documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external advertising, 
polls, organize information in computer 
databases, publish texts advertising agencies, 
sales and arranging sales service, sales service 
Wholesale and retail in any way whatsoever, 
services assembling a variety of goods on 
behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  0ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات 

 االستخدام العام 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32111  01222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  03 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
التأمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية : من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  0ط -

Address for Services :   
 

ه على عبارة الجامعة مشروطه بعدم منح حماية مطلق
 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 

 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32110  01223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  03 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
, ادارة االعمال, يم االعمالتنظ, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

خدمات االعالن عن الوظائف، تنظيم المعارض 
الخدمات , التجارية للغايات االعالنية او التجارية

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
خدمات , بطاقات المحالت التجارية للعمالء اصدار

, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية

خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز

 ترويج, المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , عيناتتوزيع ال, (والخدمات لشركات اخرى
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, بيانات حاسوب قواعد

In Respect of: / Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
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  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 
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  Trade Mark No.: 32112  01221 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  02 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
لبضائع، ترتيبات النقل، تعبئة وتخزين ا: من اجل 

 . السفر
In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  0ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 
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  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32113  01220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  12 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
التعليم؛ توفير التدريب؛ خدمات الترفيه؛ : من اجل 

األنشطة الرياضية والثقافية؛ إنتاج وتوزيع األفالم 
زيون؛ مهرجانات ومحتوى وبرامج اإلذاعة والتليف

األفالم وبرامج جوالت األفالم وأرشيفات األفالم 
والفيديو؛ ورش عمل وبرامج التعليم؛ ورش عمل 
وبرامج التدريب؛ نشر المطبوعات والصحف والكتب 
والمجالت والمقحمات والمالحق؛ توفير المعلومات 
بشأن الترفيه؛ نشر المطبوعات اإللكترونية المباشرة 

ف والمجالت ومقحماتها ومالحقها؛ بما في ذلك الصح
خدمات النشر اإللكتروني بما في ذلك نشر النصوص 
والصور من الصحف والمجالت وغيرها من 
المنشورات المطبوعة؛ تنظيم وإدارة وإجراء الندوات 
والعروض التجارية والمعارض والمؤتمرات 
واالحتفاالت وحفالت اإلطالق والمؤتمرات الصحفية 

اصة والمسابقات؛ تنظيم وإدارة والمناسبات الخ
وإجراء األنشطة الرياضية والثقافية؛ تخطيط 
الحفالت؛ إدارة الفعاليات؛ خدمات النشر؛ تحرير 
األشرطة الصوتية واألفالم وأشرطة الفيديو 
والنصوص المكتوبة واألفالم الفوتوغرافية؛ خدمات 
التصوير الرقمي؛ الموسيقى الرقمية ومقاطع الفيديو 

التي يتم تقديمها ( غير القابلة للتنزيل)زيون والتليف
على اإلنترنت؛  0من مواقع موسيقى اإلم بي

غير )الموسيقى الرقمية ومقاطع الفيديو والتليفزيون 
التي يتم تقديمها من اإلنترنت؛ ( القابلة للتنزيل

In Respect of: /Education; providing of 
training; entertainment services; sporting and 
cultural activities; production and distribution 
of motion pictures, television and radio 
programmes and content; film festivals, film 
touring programmes, film and video archives; 
education programmes and workshops; 
training programmes and workshops; 
publication of printed matter, newspapers, 
books, magazines and inserts and 
supplements; provision of information 
concerning entertainment; publication of on-
line electronic publications, including 
newspapers, magazines and inserts and 
supplements therefore; electronic publication 
services, including publication of texts and 
images from newspapers, magazines and other 
printed publications; arranging, managing and 
conducting seminars, trade shows, exhibitions, 
conferences, ceremonies, launches, press 
conferences, special events and competitions; 
arranging, managing and conducting sporting 
and cultural activities; party planning; events 
management; publishing services; editing of 
audio-tapes, motion pictures, video-tapes, 
written text, photographic films; digital 
imaging services; digital music, videos and 
television clips (not downloadable) provided 
from MP3 websites on the Internet; digital 
music, videos and television clips (not 
downloadable) provided from the Internet; 
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الخدمات الترويحية والرياضية والثقافية؛ خدمات 
تصلة بكافة ما لمعلومات والمشورة االستشارات الم

 تقدم 

recreation, sporting and cultural services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforementioned.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة اجلامعة االمريكية يف فلسطني : أبسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  0ط -

Address for Services :   
 

لى عبارة الجامعة مشروطه بعدم منح حماية مطلقه ع
االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات 

 االستخدام العام 
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32114  01221 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  11 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
علمية واألبحاث و الخدمات التكنولوجية وال: من اجل 

خدمات التصميمات المتعلقة بها؛ خدمات األبحاث 
المخبرية؛ إدارة األبحاث، تصميم وتطوير المشاريع؛ 
ابحاث حول المنتجات، التصميم والتطوير؛ األبحاث 
التكنولوجية؛ األبحاث، التصاميم والتطويرات 
المتعلقة بالكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، أنظمة 

يات تطبيقية لحلول الكمبيوتر، أنظمة الكمبيوتر، برمج
معالجة البيانات، إدارة البيانات، نظام معالجة البيانات 
المحوسبة، خدمات اإلتصاالت، حلول اإلتصاالت، 
تطبيقات اإلتصاالت، نظم اإلتصاالت وواجهة الشبكات 
و التزويد باإلستشارات التكنولوجية، المعلومات 

؛ الفحوصات والنصائح المرتبطة بما ذكر اعاله
التقنية؛ الفحوصات الصناعية؛ تحضير واعداد 
التقارير والدراسات التقنية؛ خدمات الكمبيوتر؛ 
تطوير و تصميم أجهزة الكمبيوتر؛ صيانة، تصميم 
وتحديث برامج النظام، برامج وبرمجيات الكمبيوتر، 
خدمات البرمجة؛ اعداد وتوفير المعلومات المتعلقة 

ات الكمبيوتر؛ النصائح بالكمبيوتر وخدمات شبك
التقنية والخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم 
وتطوير أنظمة الكمبيوتر وأنظمة ومعدات اإلتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ خدمات ادارة الكمبيوتر؛ خدمات 

الت الدعم التشغيلي لشبكات الكمبيوتر، شبكات اإلتصا

In Respect of: / Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; research laboratory services; 
management of research, design and 
development projects; product research, 
design and development; technical research; 
research, design and development services 
relating to computers, computer programmes, 
computer systems, computer software 
application solutions, data processing systems, 
data management, computerised information 
processing systems, communications services, 
communications solutions, communications 
applications, communications systems and 
network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating 
to the aforesaid; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; updating and 
design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, 
computer software and computer programs; 
computer programming services; preparation 
and provision of information in relation to 
computers and computer network facilities; 
technical advice and consultation services in 
the field of information technology and 
telecommunications; design and development 
of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32113  01220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  12 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
التعليم؛ توفير التدريب؛ خدمات الترفيه؛ : من اجل 

األنشطة الرياضية والثقافية؛ إنتاج وتوزيع األفالم 
زيون؛ مهرجانات ومحتوى وبرامج اإلذاعة والتليف

األفالم وبرامج جوالت األفالم وأرشيفات األفالم 
والفيديو؛ ورش عمل وبرامج التعليم؛ ورش عمل 
وبرامج التدريب؛ نشر المطبوعات والصحف والكتب 
والمجالت والمقحمات والمالحق؛ توفير المعلومات 
بشأن الترفيه؛ نشر المطبوعات اإللكترونية المباشرة 

ف والمجالت ومقحماتها ومالحقها؛ بما في ذلك الصح
خدمات النشر اإللكتروني بما في ذلك نشر النصوص 
والصور من الصحف والمجالت وغيرها من 
المنشورات المطبوعة؛ تنظيم وإدارة وإجراء الندوات 
والعروض التجارية والمعارض والمؤتمرات 
واالحتفاالت وحفالت اإلطالق والمؤتمرات الصحفية 

اصة والمسابقات؛ تنظيم وإدارة والمناسبات الخ
وإجراء األنشطة الرياضية والثقافية؛ تخطيط 
الحفالت؛ إدارة الفعاليات؛ خدمات النشر؛ تحرير 
األشرطة الصوتية واألفالم وأشرطة الفيديو 
والنصوص المكتوبة واألفالم الفوتوغرافية؛ خدمات 
التصوير الرقمي؛ الموسيقى الرقمية ومقاطع الفيديو 

التي يتم تقديمها ( غير القابلة للتنزيل)زيون والتليف
على اإلنترنت؛  0من مواقع موسيقى اإلم بي

غير )الموسيقى الرقمية ومقاطع الفيديو والتليفزيون 
التي يتم تقديمها من اإلنترنت؛ ( القابلة للتنزيل

In Respect of: /Education; providing of 
training; entertainment services; sporting and 
cultural activities; production and distribution 
of motion pictures, television and radio 
programmes and content; film festivals, film 
touring programmes, film and video archives; 
education programmes and workshops; 
training programmes and workshops; 
publication of printed matter, newspapers, 
books, magazines and inserts and 
supplements; provision of information 
concerning entertainment; publication of on-
line electronic publications, including 
newspapers, magazines and inserts and 
supplements therefore; electronic publication 
services, including publication of texts and 
images from newspapers, magazines and other 
printed publications; arranging, managing and 
conducting seminars, trade shows, exhibitions, 
conferences, ceremonies, launches, press 
conferences, special events and competitions; 
arranging, managing and conducting sporting 
and cultural activities; party planning; events 
management; publishing services; editing of 
audio-tapes, motion pictures, video-tapes, 
written text, photographic films; digital 
imaging services; digital music, videos and 
television clips (not downloadable) provided 
from MP3 websites on the Internet; digital 
music, videos and television clips (not 
downloadable) provided from the Internet; 
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  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 
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  Trade Mark No.: 32114  01221 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  11 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
علمية واألبحاث و الخدمات التكنولوجية وال: من اجل 

خدمات التصميمات المتعلقة بها؛ خدمات األبحاث 
المخبرية؛ إدارة األبحاث، تصميم وتطوير المشاريع؛ 
ابحاث حول المنتجات، التصميم والتطوير؛ األبحاث 
التكنولوجية؛ األبحاث، التصاميم والتطويرات 
المتعلقة بالكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، أنظمة 

يات تطبيقية لحلول الكمبيوتر، أنظمة الكمبيوتر، برمج
معالجة البيانات، إدارة البيانات، نظام معالجة البيانات 
المحوسبة، خدمات اإلتصاالت، حلول اإلتصاالت، 
تطبيقات اإلتصاالت، نظم اإلتصاالت وواجهة الشبكات 
و التزويد باإلستشارات التكنولوجية، المعلومات 

؛ الفحوصات والنصائح المرتبطة بما ذكر اعاله
التقنية؛ الفحوصات الصناعية؛ تحضير واعداد 
التقارير والدراسات التقنية؛ خدمات الكمبيوتر؛ 
تطوير و تصميم أجهزة الكمبيوتر؛ صيانة، تصميم 
وتحديث برامج النظام، برامج وبرمجيات الكمبيوتر، 
خدمات البرمجة؛ اعداد وتوفير المعلومات المتعلقة 

ات الكمبيوتر؛ النصائح بالكمبيوتر وخدمات شبك
التقنية والخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم 
وتطوير أنظمة الكمبيوتر وأنظمة ومعدات اإلتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ خدمات ادارة الكمبيوتر؛ خدمات 

الت الدعم التشغيلي لشبكات الكمبيوتر، شبكات اإلتصا

In Respect of: / Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; research laboratory services; 
management of research, design and 
development projects; product research, 
design and development; technical research; 
research, design and development services 
relating to computers, computer programmes, 
computer systems, computer software 
application solutions, data processing systems, 
data management, computerised information 
processing systems, communications services, 
communications solutions, communications 
applications, communications systems and 
network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating 
to the aforesaid; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; updating and 
design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, 
computer software and computer programs; 
computer programming services; preparation 
and provision of information in relation to 
computers and computer network facilities; 
technical advice and consultation services in 
the field of information technology and 
telecommunications; design and development 
of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 

السلكية والالسلكية وشبكات بث البيانات؛ خدمات 
الكمبيوتر على الخط؛ خدمات البرمجة التي يتم 
توفيرها على الخط؛ توفير الوصول الى الشبكة 
اإللكترونية على الخط إلسترجاع المعلومات؛ تأجير 
الكمبيوترات؛ تصميم، رسم و الكتابة بالتكليف، 

رنت؛ بخصوص جمع صفحات الويب على اإلنت
خدمات إبداع الصور الظاهرية والتفاعلية؛ إبداع، 
تشغيل وصيانة قواعد المعلومات المعلومات، انترانت 
وصفحات الويب؛ استضافة مواقع الويب لالخرين؛ 
تركيب و صيانة برمجيات الكمبيوتر؛ تأجير وقت 
للوصول الى قواعد البيانات؛ تأجير وقت الوصول الى 

الرسائل على الكمبيوتر  لوحات اإلعالنات و لوحات
والى شبكات الكمبيوتر؛ خدمات مزود اإلنترنت؛ 
تجميع، إنتاج، و تصحيح سجل يحتوي على أسماء 

اعداد، تشغيل و صيانة مواقع على شبكة : النطاقات
االنترنت، صفحات الويب و بوابات لتشغيل النص، 
الصور و الموسيقى الموفرة إما عن طريق 

االجهزة الخلوية؛ تقديم  الكومبيوتر او عن طريق
المعلومات والخدمات االستشارية على الخط من 
قواعد بيانات الكومبيوتر او عن طريق االنترنت؛ 
التنبؤ الجوي؛ خدمات المعلومات حول الطقس؛ 
خدمات التصميم الداخلي؛خدمات تقديم المعلومات 
واالستشارات بخصوص ما ذكر اعاله،الخدمات 

القانونية واالبحاث القانونية،  القانونية واالستشارات
االستشارات والخدمات المقدمة بصفة كاتب عدل، 
خدمات التحكيم، معالجة االدعاءات، االستشارات 

 . المتعلقة بالقوانين والتشريعات، الترجمة

computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer 
services; programming services given on-line; 
provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; computer 
rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages on 
the internet; virtual and interactive image 
creation services; creating, operating and 
maintaining databases, intranets and web 
sites; hosting the web sites of others; 
installation and maintenance of computer 
software; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider [ISP] 
services; compilation, creation and 
maintenance of a register of domain names; 
creating, operating and maintaining web sites, 
web pages and portals for logging text, images 
and music provided either via computers or 
mobile telephones; provision of information 
and advisory services on-line from a computer 
database or via the internet; weather 
forecasting; weather information services; 
interior design services; information and 
advisory services relating to all the aforesaid 
services, Legal services, legal consultancy, legal 
research; consultancy and services rendered 
by a notary public; arbitration services; 
dealing with complaints; consultancy 
regarding rules and legislation; translation.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -محامي مهند عساف ال: عنوان التبليغ 

  0ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 
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  Trade Mark No.: 32115  01223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  11 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ : من اجل 

النظافة والعناية بالجمال للبشر أو الحيوانات؛ 
الزراعة ، خدمات البستنة والغابات؛ تقديم خدمات 

النفسية؛ خدمات القابلة؛ االستشارات الطبية و
المستشفيات و خدمات الرعاية الصحية؛ العيادات 
الطبية؛ تقديم المعلومات والخدمات االستشارية فيما 

 / يتعلق للسالف ذكره من الخدمات

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services; medical and 
psychological counselling services; midwife 
services; hospital and health care services; 
medical clinics; information and consultancy 
services in relation to the aforesaid services.  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al الجامعة االمريكية في فلسطين  شركة: بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  0ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
Address for Services :   

 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 

 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32116  01223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  13 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
خدمات قانونية، خدمات أمنية لحماية : من اجل 

الممتلكات واألفراد، خدمات شخصية وإجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد، خدمات المرافق 

 اإلجتماعية، خدمات برامج المحافظة على البيئة 

In Respect of: /Legal services; security 
services for the protection of property and 
individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of 
individuals , social facilities services, 
environment conservation programs services  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  0ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
Address for Services :   

 
عبارة الجامعة مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على 

 االمريكية في فلسطين والرسوم واالحرف ذات االستخدام العام 
 

   
 

 
  

188

189

 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32104  45003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  40 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  55/03/5002 :التاريخ 
أمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية الت: من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

 In the name of: Sharket Al Jameah Al شركة الجامعة االمريكية في فلسطين : بأسم 
Amricya Fe Flastien  

  Address: Ramallah - Palstaine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  4ط -

Address for Services :   
 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقه على عبارة الجامعة 
ن والرسوم واالحرف ذات االمريكية في فلسطي

 االستخدام العام 
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  Trade Mark No.: 32131  01202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  12 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
  In Respect of: frishvegetabels خضار طازجه : من اجل 

 :In the name of مجعية العقرابنية النسوية : أبسم 
jameyetalaqrabanyaalnasaweya  

 :Address جمعية العقربانية النسوية المجلس القروي  :العنوان 
jameyetalaqrabanyaalnasaweyaAlmajles
Alqarawe  

 طوباس -جمال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

  

190

191

192

 
 

  

  Trade Mark No.: 32132  01201 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  12 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
  In Respect of: Tomato Paste معجون البندوره : من اجل 

 In the name of:Jameyet shoufah جمعية شوفة التعاونية للخدمات الزراعية : بأسم 
altawenya lelkhadmat Alzeraeya  

جمعيووة شوووفة التعاونيووة للخوودمات الزراعيووة  :العنوووان 
 قلعة البرقاوي 

Address: Qalet Albarqawee Jameyet 
shoufaha ltawenya lelkhadmat Alzeraeya  

    : Address for Services طوباس -جمال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 
 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32134  01201 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  22 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
  In Respect of: solar system devices اجهزة طاقه شمسيه : من اجل 

 In the name of: Msader for energy شركة مصادر النظمة الطاقه المتجدده : بأسم 
systems  

شوووارع نوووابلس عموووارة الموووروه -طوووولكرم :العنووووان 
  321320100الطابق الرابع

Address: Tulkarem- nablus street -al 
marwa building 092678438  

شارع نابلس عمارة المروه -طولكرم :عنوان التبليغ 
  321320100الطابق الرابع

Address for Services :  Tulkarem- nablus 
street -al marwa building 092678438   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32132  01201 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  12 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
  In Respect of: Tomato Paste معجون البندوره : من اجل 

 In the name of:Jameyet shoufah جمعية شوفة التعاونية للخدمات الزراعية : بأسم 
altawenya lelkhadmat Alzeraeya  

جمعيووة شوووفة التعاونيووة للخوودمات الزراعيووة  :العنوووان 
 قلعة البرقاوي 

Address: Qalet Albarqawee Jameyet 
shoufaha ltawenya lelkhadmat Alzeraeya  

    : Address for Services طوباس -جمال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 
 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32134  01201 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  22 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
  In Respect of: solar system devices اجهزة طاقه شمسيه : من اجل 

 In the name of: Msader for energy شركة مصادر النظمة الطاقه المتجدده : بأسم 
systems  

شوووارع نوووابلس عموووارة الموووروه -طوووولكرم :العنووووان 
  321320100الطابق الرابع

Address: Tulkarem- nablus street -al 
marwa building 092678438  

شارع نابلس عمارة المروه -طولكرم :عنوان التبليغ 
  321320100الطابق الرابع

Address for Services :  Tulkarem- nablus 
street -al marwa building 092678438   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32135  01203 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 29  12 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
اللحوم واالسماك واحوم الدواجن والصيد ، : من اجل 

خالصات اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ومطهوة ، هالم 

الحليب ومنتجات الحليب ، الزيوت بالسكر ، البيض و
 والدهون الصالحة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

البيان لتجارة وصناعة المواد الغذائية شركة : بأسم 
 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Albayan 
Letejarat Wasenaat Almawad Alghidaiya 
Mosahama Khososiya  

 Address: Alquds Bir Nabala Alshar'e القدس بيرنباال الشارع الرئيسي  :العنوان 
Alraeese  

 رنباال الشارع الرئيسي القدس بي :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Alquds Bir 
Nabala Alshar'e Alraeese   

 
   

  

  Trade Mark No.: 32136  01203 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  12/30/1322 :التاريخ 
قهوة القهوة والشاي والكاكاو وال: من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، الخبز 
والفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجة ، عسل 
النحل والعسل االسود ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، 

، ( التوابل)الملح ، الخردل ، الخل والصلصات 
 البهارات ، الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; 
flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice.  

ركة البيان لتجارة وصناعة المواد الغذائية ش: بأسم 
 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Albayan 
Letejarat Wasenaat Almawad 
Alghidaiya Mosahama Khososiya  

 Address: Alquds Bir Nabala Alshar'e القدس بيرنباال الشارع الرئيسي  :العنوان 
Alraeese  

 س بيرنباال الشارع الرئيسي القد :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Alquds Bir 
Nabala Alshar'e Alraeese   

 

  

193

194
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  Trade Mark No.: 32137  01202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  12 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
، فستق سوداني ، معاجين أغذية نشوية : من اجل 

 بندق 
In Respect of: Farinaceous food pastes , 
Pistachio nuts , Hazelnut  

 In the name of: Raed Mohamad رائد دمحم عبد الرحمن عودة : بأسم 
Abdelrohman Odeh  

  Address: Qalqilia Hable قلقيلة حبلة  :العنوان 
 قلقيلة حبلة : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Qalqilia 
Hable   

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32138  01200 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  12 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم المحفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة  -والمعلبة

وظة األغذية المحف –الجيالتين والمربيات –والمطهية
زبدة )اللبن ويره من منتجات األلبان  -والمخلالت

جبنة وحليب مجفف وشحوم  –(وسمنة حيواني
زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -صالحة للتغذية

 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: 
 Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats  

 In the name of: Raed Mohamad رائد دمحم عبد الرحمن عودة : بأسم 
Abdelrohman Odeh  

  Address: Qalqilia Hable قلقيلة حبلة  :العنوان 

  Address for Services :  Qalqilia Hable  قلقيلة حبلة :عنوان التبليغ 
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32138  01200 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  12 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم المحفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة  -والمعلبة

وظة األغذية المحف –الجيالتين والمربيات –والمطهية
زبدة )اللبن ويره من منتجات األلبان  -والمخلالت

جبنة وحليب مجفف وشحوم  –(وسمنة حيواني
زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -صالحة للتغذية

 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: 
 Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats  

 In the name of: Raed Mohamad رائد دمحم عبد الرحمن عودة : بأسم 
Abdelrohman Odeh  

  Address: Qalqilia Hable قلقيلة حبلة  :العنوان 

  Address for Services :  Qalqilia Hable  قلقيلة حبلة :عنوان التبليغ 
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32137  01202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  12 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
، فستق سوداني ، معاجين أغذية نشوية : من اجل 

 بندق 
In Respect of: Farinaceous food pastes , 
Pistachio nuts , Hazelnut  

 In the name of: Raed Mohamad رائد دمحم عبد الرحمن عودة : بأسم 
Abdelrohman Odeh  

  Address: Qalqilia Hable قلقيلة حبلة  :العنوان 
 قلقيلة حبلة : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Qalqilia 
Hable   

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32139  01202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
 In Respect of: flakes made from corn or رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا : من اجل 

potato flower  
 In the name of: sharikat jannat al شركة جنات الصناعية االستثمارية : بأسم 

sinaeah alistithmareh  
  Address: Al khalil wad al hariah الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير  :العنوان 

الخليل واد الهرية بالقرب من صالة  :عنوان التبليغ 
 السفير 

Address for Services :  Al khalil wad 
al hariah   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32140  01213 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
منتجات , الحلويات ، الشوكالتة, المعجنات: من اجل 

 الحلوى , الويفر المحشو, الشوكالتة
In Respect of: Pastries; confectionery; 
chocolate; chocolate products; filled 
wafer; pralines  

  .In the name of: FERRERO S.p.A . ايه.بي.فيريرو اس: بأسم 
, البوووا 21332, 2بيوووازالي بيتووورو فيريووورو  :العنووووان 

 ايطاليا , كونيو
Address: Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, Italy  

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32140  01213 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
منتجات , الحلويات ، الشوكالتة, المعجنات: من اجل 

 الحلوى , الويفر المحشو, الشوكالتة
In Respect of: Pastries; confectionery; 
chocolate; chocolate products; filled 
wafer; pralines  

  .In the name of: FERRERO S.p.A . ايه.بي.فيريرو اس: بأسم 
, البوووا 21332, 2بيوووازالي بيتووورو فيريووورو  :العنووووان 

 ايطاليا , كونيو
Address: Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, Italy  

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

Address for Services :   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32141  01212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
طحين , السكر, الشوكوالته,الكاكاو, القهوة: من اجل 

, العسل, والحلوياتالمعجنات , منتجات قمح, للطعام
, المقرمشات,البهارات, صلصات, الخل, الخميرة

, خالصات للطعام, ذرة, جيلي الفاكهة, حلي, الحلويات
 حبوب مغطاة بالسكر , مارزبيان, نوغا

In Respect of: Coffee, cocoa, chocolate, 
sugar, flour for food, cereal preparations, 
pastry and confectionery, honey, yeast, 
vinegar, sauces, spices, crackers, sweets, 
candy, fruit jellies, corn (pop), essences for 
foodstuffs, nougat, marzipan, sugared kernels  

 & In the name of: Hisham Al-Qaissi شركة هشام القيسي و أوالده : بأسم 
Sons Co.  

 Address: Amman, Jordan, Al لمقابلين ا, االردن, عمان :العنوان 
Muqabalain  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32139  01202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
 In Respect of: flakes made from corn or رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا : من اجل 

potato flower  
 In the name of: sharikat jannat al شركة جنات الصناعية االستثمارية : بأسم 

sinaeah alistithmareh  
  Address: Al khalil wad al hariah الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير  :العنوان 

الخليل واد الهرية بالقرب من صالة  :عنوان التبليغ 
 السفير 

Address for Services :  Al khalil wad 
al hariah   

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32141  01212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
طحين , السكر, الشوكوالته,الكاكاو, القهوة: من اجل 

, العسل, والحلوياتالمعجنات , منتجات قمح, للطعام
, المقرمشات,البهارات, صلصات, الخل, الخميرة

, خالصات للطعام, ذرة, جيلي الفاكهة, حلي, الحلويات
 حبوب مغطاة بالسكر , مارزبيان, نوغا

In Respect of: Coffee, cocoa, chocolate, 
sugar, flour for food, cereal preparations, 
pastry and confectionery, honey, yeast, 
vinegar, sauces, spices, crackers, sweets, 
candy, fruit jellies, corn (pop), essences for 
foodstuffs, nougat, marzipan, sugared kernels  

 & In the name of: Hisham Al-Qaissi شركة هشام القيسي و أوالده : بأسم 
Sons Co.  

 Address: Amman, Jordan, Al لمقابلين ا, االردن, عمان :العنوان 
Muqabalain  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32141  01212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
طحين , السكر, الشوكوالته,الكاكاو, القهوة: من اجل 

, العسل, والحلوياتالمعجنات , منتجات قمح, للطعام
, المقرمشات,البهارات, صلصات, الخل, الخميرة

, خالصات للطعام, ذرة, جيلي الفاكهة, حلي, الحلويات
 حبوب مغطاة بالسكر , مارزبيان, نوغا

In Respect of: Coffee, cocoa, chocolate, 
sugar, flour for food, cereal preparations, 
pastry and confectionery, honey, yeast, 
vinegar, sauces, spices, crackers, sweets, 
candy, fruit jellies, corn (pop), essences for 
foodstuffs, nougat, marzipan, sugared kernels  

 & In the name of: Hisham Al-Qaissi شركة هشام القيسي و أوالده : بأسم 
Sons Co.  

 Address: Amman, Jordan, Al لمقابلين ا, االردن, عمان :العنوان 
Muqabalain  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32142  01211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
تجارة التجزئة في الشكوالته و القهوة و : من اجل 

 السكاكر والمكسرات و التوابل و الحلويات 

In Respect of: Retail & Whole services 
of chocolate, coffee, confectionery, nuts, 
spices and sweets  

 & In the name of: Hisham Al-Qaissi شركة هشام القيسي و أوالده : بأسم 
Sons Co.  

 Address: Amman, Jordan, Al المقابلين , االردن, عمان :العنوان 
Muqabalain  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 
 

  

  Trade Mark No.: 32143  01210 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 
  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 

المستحضرات الصيدلية والبيطرية : من اجل 
والصحية، مواد الحمية المعدة لالستعمال الطبي ، 
أغذية األطفال ، اللصوق الطبية ومواد التضميد ، 
المواد الخاصة بحشو األسنان والشمع الطبي ، 

مستحضرات المستعملة في ابادة المطهرات ، ال
الهوام والحيوانات والحشرات الضارة والفطريات 

 واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides  

  .In the name of: Labatec-Pharma S.A . ايه.فارما اس-الباتيك: بأسم 
-سووي اتوو , جورنيووت-رو دو كاردينووال 02 :العنوووان 

 سويسرا , (جنيف)ميرين , 2122
Address: 31 rue du cardinal-journet, 
CH-1217, Meyrin (Geneva), Switzerland  

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32144  01211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  11 :في الصنف 
  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 

والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
الصناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 
وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة المخزون، 
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 

مبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق الك
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 
الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم 
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 
والتطوير والتصميم واالختبار والرصد والتفتي ، 

ت السلكية والالسلكية والتحليل في مجاالت االتصاال
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 
الحاسوبية والشبكات الحاسوبية، واستئجار برامج 
الحاسوب، وخدمات التحكيم وخدمات التقاضي 
والمنازعات، خدمات النصح والمشورة في مجال 

دارة المعلومات، وتقديمها تكنولوجيا المعلومات وا
وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 

والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 
 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; 
accounting, marketing, stores management 
software; computer consulting services in the 
field of computer security; consultancy and 
advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; arbitration services; 
litigation and dispute support services; 
information technology and information 
management consulting and advisory services; 
provision of on-line and print information, 
advice and consultancy relating to all the 
services in this class  

 In the name of: Sharekat Al-barq شركة البرق للبرمجة وااللكترونيات : بأسم 
Lilbarmajah Wel Electroniyat  

 Address: Palestine- Ramallah- AL Ersal رام هللا، االرسال  :العنوان 
Street.  

البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 
 السيارات 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32144  01211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  11 :في الصنف 
  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 

والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
الصناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 
وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة المخزون، 
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 

مبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق الك
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 
الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم 
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 
والتطوير والتصميم واالختبار والرصد والتفتي ، 

ت السلكية والالسلكية والتحليل في مجاالت االتصاال
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 
الحاسوبية والشبكات الحاسوبية، واستئجار برامج 
الحاسوب، وخدمات التحكيم وخدمات التقاضي 
والمنازعات، خدمات النصح والمشورة في مجال 

دارة المعلومات، وتقديمها تكنولوجيا المعلومات وا
وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 

والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 
 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; 
accounting, marketing, stores management 
software; computer consulting services in the 
field of computer security; consultancy and 
advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; arbitration services; 
litigation and dispute support services; 
information technology and information 
management consulting and advisory services; 
provision of on-line and print information, 
advice and consultancy relating to all the 
services in this class  

 In the name of: Sharekat Al-barq شركة البرق للبرمجة وااللكترونيات : بأسم 
Lilbarmajah Wel Electroniyat  

 Address: Palestine- Ramallah- AL Ersal رام هللا، االرسال  :العنوان 
Street.  

البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 
 السيارات 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32145  01213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
خدمات المحاسبة وخدمات المراجعة : من اجل 

التجارية ؛ استشارات الضرائب والخدمات 
جال االندماج االستشارية؛ الخدمات االستشارية في م

واالستحواذ والتصفية ، وإدارة األعمال واستشارات 
األعمال والخدمات االستشارية في مجال إدارة 
الشركات وخدمات أبحاث السوق، خدمات استشارية 
في مجال الموارد البشرية ، وتوفير المعلومات 

االعالنات، تنظيم . بخصوص الخدمات المذكورة
شاط المكتبي، خدمات االعمال، ادارة االعمال، الن

المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية 
تنظيم المعارض , لشركات صناعية او تجارية

التجارية للغايات االعالنية او التجارية، الخدمات 
الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء،خدمات 

ية واإلعالن أو ترويج المبيعات، إعداد نماذج الدعا
تحرير النصوص االعالنية، خدمات عرض عامة، 
خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 
االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج المبيعات 

، المبيعات في مزادات عامة، ترويج (الطراف اخرى)
وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات المساعدة 

ية التي تتكون من طلبات معالجة من لالنشطة التجار
خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت االستيراد 
والتصدير، االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات، 

شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع العينات، ادارة (والخدمات لشركات اخرى

In Respect of: Accounting services; business 
auditing services; tax consulting and advisory 
services; merger acquisition and divestiture 
consulting and advisory services; business 
management and business consulting and 
advisory services; corporate governance 
advisory services; market research services; 
human resource consulting services; provision 
of information on-line pertaining to all of the 
above. Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
assistance services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 

 

  

  Trade Mark No.: 32144  01211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  11 :في الصنف 
  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 

والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
الصناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 
وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة المخزون، 
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 

مبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق الك
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 
الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم 
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 
والتطوير والتصميم واالختبار والرصد والتفتي ، 

ت السلكية والالسلكية والتحليل في مجاالت االتصاال
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 
الحاسوبية والشبكات الحاسوبية، واستئجار برامج 
الحاسوب، وخدمات التحكيم وخدمات التقاضي 
والمنازعات، خدمات النصح والمشورة في مجال 

دارة المعلومات، وتقديمها تكنولوجيا المعلومات وا
وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 

والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 
 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; 
accounting, marketing, stores management 
software; computer consulting services in the 
field of computer security; consultancy and 
advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; arbitration services; 
litigation and dispute support services; 
information technology and information 
management consulting and advisory services; 
provision of on-line and print information, 
advice and consultancy relating to all the 
services in this class  

 In the name of: Sharekat Al-barq شركة البرق للبرمجة وااللكترونيات : بأسم 
Lilbarmajah Wel Electroniyat  

 Address: Palestine- Ramallah- AL Ersal رام هللا، االرسال  :العنوان 
Street.  

البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 
 السيارات 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32145  01213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  03 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
خدمات المحاسبة وخدمات المراجعة : من اجل 

التجارية ؛ استشارات الضرائب والخدمات 
جال االندماج االستشارية؛ الخدمات االستشارية في م

واالستحواذ والتصفية ، وإدارة األعمال واستشارات 
األعمال والخدمات االستشارية في مجال إدارة 
الشركات وخدمات أبحاث السوق، خدمات استشارية 
في مجال الموارد البشرية ، وتوفير المعلومات 

االعالنات، تنظيم . بخصوص الخدمات المذكورة
شاط المكتبي، خدمات االعمال، ادارة االعمال، الن

المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية 
تنظيم المعارض , لشركات صناعية او تجارية

التجارية للغايات االعالنية او التجارية، الخدمات 
الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء،خدمات 

ية واإلعالن أو ترويج المبيعات، إعداد نماذج الدعا
تحرير النصوص االعالنية، خدمات عرض عامة، 
خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 
االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج المبيعات 

، المبيعات في مزادات عامة، ترويج (الطراف اخرى)
وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات المساعدة 

ية التي تتكون من طلبات معالجة من لالنشطة التجار
خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت االستيراد 
والتصدير، االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات، 

شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع العينات، ادارة (والخدمات لشركات اخرى

In Respect of: Accounting services; business 
auditing services; tax consulting and advisory 
services; merger acquisition and divestiture 
consulting and advisory services; business 
management and business consulting and 
advisory services; corporate governance 
advisory services; market research services; 
human resource consulting services; provision 
of information on-line pertaining to all of the 
above. Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
assistance services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 

نباء الملفات المحوسبة، العالقات العامة، وكاالت اال
التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير االت البيع، تأجير 
المساحات اإلعالنية، نشر مواد الدعاية واإلعالن، 
المساعدة في إدارة األعمال، البحث عن المعلومات 
لالخرين في ملفات حاسوب، تجميع المعلومات في 
قواعد بيانات حاسوب، النسخ، تحضير أعمدة 

عدة في إدارة األعمال الدعاية واإلعالن، المسا
التجارية أو الصناعية، إدارة أعمال فناني التمثيل، 
اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد الدعاية 
واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، لصق 
اإلعالنات، الدعاية واإلعالن الخارجي، إستطالعات 
الرأي، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب، 

الدعاية واإلعالن، وكاالت البيع  نشر نصوص
وترتيب خدمات البيع، خدمات البيع بالجملة 
وبالتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع تشكيلة 
من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

 . من معاينتها و شرائها

computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods  

 In the name of: Sharekat Al-barq البرق للبرمجة وااللكترونيات  شركة: بأسم 
Lilbarmajah Wel Electroniyat  

 Address: Palestine- Ramallah- AL Ersal رام هللا، االرسال  :العنوان 
Street.  

البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 
 السيارات 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32146  01213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37  02 :في الصنف 

  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
صيانة أجهزة الحاسوب والبرامج وأعمال : من اجل 

تصليح المباني وأعمال تصليح أجهزة التدفئة 
نات وتصليح والتبريد وتصليح تجهيزات معالجة البيا

 . الماكنات وتصليح االجهزة المكتبية ، أعمال التركيب

In Respect of: repair of computer hardware 
and systems , repair work on buildings, repair 
work on heating and air conditioning 
equipment, repair of data-handling 
Installations, repair of machines, repair of 
office equipment; installation work  

 In the name of: Sharekat Al-barq شركة البرق للبرمجة وااللكترونيات : بأسم 
Lilbarmajah Wel Electroniyat  

 Address: Palestine- Ramallah- AL Ersal رام هللا، االرسال  :العنوان 
Street.  

، الشرفة ، بجانب نادي  البيرة :عنوان التبليغ 
 السيارات 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32144  01211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  11 :في الصنف 
  Date: 30/08/2017  03/30/1322 :التاريخ 
الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 

والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
الصناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 
وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة المخزون، 
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 

مبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق الك
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 
الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم 
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 
والتطوير والتصميم واالختبار والرصد والتفتي ، 

ت السلكية والالسلكية والتحليل في مجاالت االتصاال
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 
الحاسوبية والشبكات الحاسوبية، واستئجار برامج 
الحاسوب، وخدمات التحكيم وخدمات التقاضي 
والمنازعات، خدمات النصح والمشورة في مجال 

دارة المعلومات، وتقديمها تكنولوجيا المعلومات وا
وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 

والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 
 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; 
accounting, marketing, stores management 
software; computer consulting services in the 
field of computer security; consultancy and 
advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; arbitration services; 
litigation and dispute support services; 
information technology and information 
management consulting and advisory services; 
provision of on-line and print information, 
advice and consultancy relating to all the 
services in this class  

 In the name of: Sharekat Al-barq شركة البرق للبرمجة وااللكترونيات : بأسم 
Lilbarmajah Wel Electroniyat  

 Address: Palestine- Ramallah- AL Ersal رام هللا، االرسال  :العنوان 
Street.  

البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 
 السيارات 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32148  01210 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 05/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات : من اجل 

كترونية المستخدمة لتسخين التبغ، أجهزة األجهزة اإلل
الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ 
شواحن يو اس بي لألجهزة اإللكترونية المستخدمة 
لتسخين التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكترونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ 

 . لكترونيةشواحن بطاريات السجائر اإل

In Respect of: Batteries for electronic 
cigarettes; batteries for electronic devices 
that are used for heating tobacco, chargers 
for electronic devices that are used for 
heating tobacco; USB chargers for electronic 
devices that are used for heating tobacco; car 
chargers for electronic cigarettes; car 
chargers for devices that are used for heating 
tobacco; battery chargers for electronic 
cigarettes.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشووووواتيل،  1333، 0جينرينووووواود  كوووووواي :العنووووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .ص 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32149  01212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  22 :صنف في ال

  Date: 05/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
أجهزة التبخير اإللكترونية باستثناء : من اجل 

السجائر اإللكترونية؛ أجهزة تسخين السوائل؛ أجهزة 
 . توليد البخار

In Respect of: Electronic vaporizers except 
electronic cigarettes; apparatus for heating 
liquids; apparatus for generating vapour.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32150  01233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  01 :في الصنف 

  Date: 05/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
ة المبخرات السلكية للسجائر اإللكتروني: من اجل 

وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر؛ السجائر 
ليست )الصغيرة؛ السيجار؛ تبغ المضغ؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات المدخنين وتتضمن ورق (لغايات طبية
وأنابيب السجائر وفالتر السجائر والعلب المعدنية 
للتبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين واألجهزة 

ئر والوالعات؛ أعواد المحمولة في الجيب للف السجا
الثقاب؛ أعواد التبغ؛ أعواد التبغ لغايات تسخينها؛ 
األجهزة اإللكترونية وقطعها لغايات تسخين السجائر 
أو التبغ من أجل إطالق الهباء الذي يتضمن 
النيكوتين لالستنشاق؛ محاليل النيكوتين السائلة 
لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين 

ترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللك
اإللكترونية كبدائل للسجائر التقليدية؛ األجهزة 
اإللكترونية الستنشاق الهباء الذي يحتوي على 
النيكوتين؛ أجهزة التبخير الفموية للمدخنين؛ 
مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ الطفايات 

واد التبغ للسجائر والسيجار المسخن باإلضافة إلى أع
المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة 

 . الشحن

In Respect of: Wired vaporizer for 
electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; cigarettes; cigarillos; cigars; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers' articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches; tobacco sticks; tobacco sticks for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-- cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation 
of nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers; smoker's articles for 
electronic cigarettes; extinguishers for heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. ريس برودكتس أسفيليب مو: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  
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  Trade Mark No.: 32150  01233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  01 :في الصنف 

  Date: 05/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
ة المبخرات السلكية للسجائر اإللكتروني: من اجل 

وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر؛ السجائر 
ليست )الصغيرة؛ السيجار؛ تبغ المضغ؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات المدخنين وتتضمن ورق (لغايات طبية
وأنابيب السجائر وفالتر السجائر والعلب المعدنية 
للتبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين واألجهزة 

ئر والوالعات؛ أعواد المحمولة في الجيب للف السجا
الثقاب؛ أعواد التبغ؛ أعواد التبغ لغايات تسخينها؛ 
األجهزة اإللكترونية وقطعها لغايات تسخين السجائر 
أو التبغ من أجل إطالق الهباء الذي يتضمن 
النيكوتين لالستنشاق؛ محاليل النيكوتين السائلة 
لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين 

ترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللك
اإللكترونية كبدائل للسجائر التقليدية؛ األجهزة 
اإللكترونية الستنشاق الهباء الذي يحتوي على 
النيكوتين؛ أجهزة التبخير الفموية للمدخنين؛ 
مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ الطفايات 

واد التبغ للسجائر والسيجار المسخن باإلضافة إلى أع
المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة 

 . الشحن

In Respect of: Wired vaporizer for 
electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; cigarettes; cigarillos; cigars; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers' articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches; tobacco sticks; tobacco sticks for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-- cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation 
of nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers; smoker's articles for 
electronic cigarettes; extinguishers for heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. ريس برودكتس أسفيليب مو: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  
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209

 

 

  

  Trade Mark No.: 32151  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  3 :في الصنف 
  Date: 05/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
 In Respect of: metal building materials and ري  درل ,مواد بناء معدنية : من اجل 

drill bits  
 In the name of: sharket jelanco litigara شركة جيالنكو للتجارة والصناعة : بأسم 

wa al sinaa  
 -ضوواحية الرامووة  -شووارع قيووزون  -الخليوول  :العنوووان 
  223ص ب 

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

ضاحية  -شارع قيزون  -الخليل  :عنوان التبليغ 
  223ص ب  -الرامة 

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

 

   

  

  Trade Mark No.: 32152  01231 :ة التجارية رقم العالم
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو والقهوة : من اجل 

الدقيق , التايبوكا والساغو ,االرز ,االصطناعية 
الخبز , والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 

عسل النحل , الحلويات المثلجة , ر والحلويات والفطائ
, الملح , الخميرة ومسحوق الخبيز , والعسل االسود 

, البهارات , ( التوابل ) الخل والصلصات , الخردل 
 الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.  

 In the name of: MOHAMMED SOBHI دمحم صبحي احمد حماد : بأسم 
AHMED HAMMED  

الحووارة  -لبلديووة القديمووة شووارع ا -عرابووة  :العنوووان 
: وطنيوووووووة  - 3322320201: جوووووووال  -الوسووووووطى 

3332311331  

Address:  

 -شارع البلدية القديمة  -عرابة  :عنوان التبليغ 
: وطنية  - 3322320201: جوال  -الحارة الوسطى 
3332311331  

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32152  01231 :ة التجارية رقم العالم
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو والقهوة : من اجل 

الدقيق , التايبوكا والساغو ,االرز ,االصطناعية 
الخبز , والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 

عسل النحل , الحلويات المثلجة , ر والحلويات والفطائ
, الملح , الخميرة ومسحوق الخبيز , والعسل االسود 

, البهارات , ( التوابل ) الخل والصلصات , الخردل 
 الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.  

 In the name of: MOHAMMED SOBHI دمحم صبحي احمد حماد : بأسم 
AHMED HAMMED  

الحووارة  -لبلديووة القديمووة شووارع ا -عرابووة  :العنوووان 
: وطنيوووووووة  - 3322320201: جوووووووال  -الوسووووووطى 

3332311331  

Address:  

 -شارع البلدية القديمة  -عرابة  :عنوان التبليغ 
: وطنية  - 3322320201: جوال  -الحارة الوسطى 
3332311331  

Address for Services :   
 

 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32153  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات : من اجل 

األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ، 
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة 

جهزة لتسخين التبغ؛ شواحن يو اس بي لأل
اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 
السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن السيارات 
لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن 

 . بطاريات السجائر اإللكترونية

In Respect of: Batteries for electronic 
cigarettes; batteries for electronic devices that 
are used for heating tobacco, chargers for 
electronic devices that are used for heating 
tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers 
for electronic cigarettes; car chargers for 
devices that are used for heating tobacco; 
battery chargers for electronic cigarettes.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32153  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات : من اجل 

األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ، 
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة 

جهزة لتسخين التبغ؛ شواحن يو اس بي لأل
اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 
السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن السيارات 
لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن 

 . بطاريات السجائر اإللكترونية

In Respect of: Batteries for electronic 
cigarettes; batteries for electronic devices that 
are used for heating tobacco, chargers for 
electronic devices that are used for heating 
tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers 
for electronic cigarettes; car chargers for 
devices that are used for heating tobacco; 
battery chargers for electronic cigarettes.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32153  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات : من اجل 

األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ، 
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة 

جهزة لتسخين التبغ؛ شواحن يو اس بي لأل
اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 
السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن السيارات 
لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن 

 . بطاريات السجائر اإللكترونية

In Respect of: Batteries for electronic 
cigarettes; batteries for electronic devices that 
are used for heating tobacco, chargers for 
electronic devices that are used for heating 
tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers 
for electronic cigarettes; car chargers for 
devices that are used for heating tobacco; 
battery chargers for electronic cigarettes.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32154  01231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  22 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
أجهزة التبخير اإللكترونية باستثناء : من اجل 

السجائر اإللكترونية؛ أجهزة تسخين السوائل؛ أجهزة 
 . ليد البخارتو

In Respect of: Electronic vaporizers except 
electronic cigarettes; apparatus for heating 
liquids; apparatus for generating vapour.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333 ،0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32155  01233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  01 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
المبخرات السلكية للسجائر اإللكترونية : من اجل 

وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر؛ السجائر 
ليست )الصغيرة؛ السيجار؛ تبغ المضغ؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات المدخنين وتتضمن ورق (لغايات طبية
السجائر والعلب المعدنية وأنابيب السجائر وفالتر 

للتبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين واألجهزة 
المحمولة في الجيب للف السجائر والوالعات؛ أعواد 
الثقاب؛ أعواد التبغ؛ أعواد التبغ لغايات تسخينها؛ 
األجهزة اإللكترونية وقطعها لغايات تسخين السجائر 
أو التبغ من أجل إطالق الهباء الذي يتضمن 

يكوتين لالستنشاق؛ محاليل النيكوتين السائلة الن
لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين 
اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ السجائر 
اإللكترونية كبدائل للسجائر التقليدية؛ األجهزة 
اإللكترونية الستنشاق الهباء الذي يحتوي على 

لمدخنين؛ النيكوتين؛ أجهزة التبخير الفموية ل
مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ الطفايات 
للسجائر والسيجار المسخن باإلضافة إلى أعواد التبغ 
المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة 

 . الشحن

In Respect of: Wired vaporizer for 
electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; cigarettes; cigarillos; cigars; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers' articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches; tobacco sticks; tobacco sticks for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-- cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation 
of nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers; smoker's articles for 
electronic cigarettes; extinguishers for heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .

Address for Services :   
 

   

 

 

  

  Trade Mark No.: 32154  01231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  22 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
أجهزة التبخير اإللكترونية باستثناء : من اجل 

السجائر اإللكترونية؛ أجهزة تسخين السوائل؛ أجهزة 
 . ليد البخارتو

In Respect of: Electronic vaporizers except 
electronic cigarettes; apparatus for heating 
liquids; apparatus for generating vapour.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333 ،0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32153  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات : من اجل 

األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ، 
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة 

جهزة لتسخين التبغ؛ شواحن يو اس بي لأل
اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 
السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن السيارات 
لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن 

 . بطاريات السجائر اإللكترونية

In Respect of: Batteries for electronic 
cigarettes; batteries for electronic devices that 
are used for heating tobacco, chargers for 
electronic devices that are used for heating 
tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers 
for electronic cigarettes; car chargers for 
devices that are used for heating tobacco; 
battery chargers for electronic cigarettes.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32158  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 07/09/2017  32/32/1322 :التاريخ 
بسكويت، نودلز، توابل، كيك، منتجات : من اجل 

الوجبات الخفيفة، مثلجات، شاي، قهوة، كاكاو، 
 . ة من الحبوبالدقيق والمستحضرات المصنوع

In Respect of: biscuit, noodle, seasoning, 
cake, snack products, ices, tea, coffee, cocoa, 
flour and preparations made from cereals.  

 In the name of: PT INDOFOOD بيه تي إندوفود سكسيس ماكمور تي بي كيه : بأسم 
SUKSES MAKMUR Tbk  

فلوور،  12إنودوفود تواور  –يرما بوالزا سوود :العنوان 
، جاكارتووووا 20-23. سوووووديرمان كوووواف.جنوووود. جيووووه إل
 . أندونيسيا -سيالتان 

Address: Sudirman Plaza - Indofood Tower 
27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta 
Selatan – INDONESIA.  

 122ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -بلسنا

Address for Services :   
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214

215

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32156  01233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  00 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al ة الفلسطينية شركة االتصاالت الخلوي: بأسم 
khalawieh al falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 
    : Address for Services البالوع  -البيرة  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
ستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام با

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32157  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  00 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية : بأسم 
khalawieh al falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 
     : Address for Services البالوع  -البيرة  :عنوان التبليغ 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32158  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 07/09/2017  32/32/1322 :التاريخ 
بسكويت، نودلز، توابل، كيك، منتجات : من اجل 

الوجبات الخفيفة، مثلجات، شاي، قهوة، كاكاو، 
 . ة من الحبوبالدقيق والمستحضرات المصنوع

In Respect of: biscuit, noodle, seasoning, 
cake, snack products, ices, tea, coffee, cocoa, 
flour and preparations made from cereals.  

 In the name of: PT INDOFOOD بيه تي إندوفود سكسيس ماكمور تي بي كيه : بأسم 
SUKSES MAKMUR Tbk  

فلوور،  12إنودوفود تواور  –يرما بوالزا سوود :العنوان 
، جاكارتووووا 20-23. سوووووديرمان كوووواف.جنوووود. جيووووه إل
 . أندونيسيا -سيالتان 

Address: Sudirman Plaza - Indofood Tower 
27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta 
Selatan – INDONESIA.  

 122ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -بلسنا

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32157  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  00 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية : بأسم 
khalawieh al falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 
     : Address for Services البالوع  -البيرة  :عنوان التبليغ 

  

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32156  01233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  00 :في الصنف 

  Date: 06/09/2017  33/32/1322 :التاريخ 
  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

 In the name of: sharekat al etesalat al ة الفلسطينية شركة االتصاالت الخلوي: بأسم 
khalawieh al falastinieh  

  Address: albireh - al balou البالوع  -البيرة  :العنوان 
    : Address for Services البالوع  -البيرة  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
ستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام با

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32159  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 07/09/2017  32/32/1322 :التاريخ 
بسكويت، نودلز، توابل، كيك، منتجات : من اجل 

او، الوجبات الخفيفة، مثلجات، شاي، قهوة، كاك
 . الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب

In Respect of: biscuit, noodle, seasoning, 
cake, snack products, ices, tea, coffee, cocoa, 
flour and preparations made from cereals.  

 In the name of: PT INDO FOOD بيه تي إندوفود سكسيس ماكمور تي بي كيه : بأسم 
SUKSES MAKMUR Tbk  

فلوور،  12إنودوفود تواور  –سووديرما بوالزا  :العنوان 
، جاكارتووووا 20-23. سوووووديرمان كوووواف.جنوووود. جيووووه إل
 . أندونيسيا -سيالتان 

Address: Sudirman Plaza - Indofood Tower 
27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta 
Selatan – INDONESIA.  

 122ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32159  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :في الصنف 

  Date: 07/09/2017  32/32/1322 :التاريخ 
بسكويت، نودلز، توابل، كيك، منتجات : من اجل 

او، الوجبات الخفيفة، مثلجات، شاي، قهوة، كاك
 . الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب

In Respect of: biscuit, noodle, seasoning, 
cake, snack products, ices, tea, coffee, cocoa, 
flour and preparations made from cereals.  

 In the name of: PT INDO FOOD بيه تي إندوفود سكسيس ماكمور تي بي كيه : بأسم 
SUKSES MAKMUR Tbk  

فلوور،  12إنودوفود تواور  –سووديرما بوالزا  :العنوان 
، جاكارتووووا 20-23. سوووووديرمان كوووواف.جنوووود. جيووووه إل
 . أندونيسيا -سيالتان 

Address: Sudirman Plaza - Indofood Tower 
27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta 
Selatan – INDONESIA.  

 122ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32160  01233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  03 :في الصنف 

  Date: 07/09/2017  32/32/1322 :التاريخ 
عرض البضائع على وسائل االتصال : من اجل 

يع بالتجزئة، الدعاية واالعالن، االدارة الغراض الب
التجارية لترخيص البضائع والخدمات لالخرين، 
خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، ترويج المبيعات 
لالخرين، التسويق، توفير مواقع تسوق للبضائع 
والخدمات عبر االنترنت للمشترين والبائعين، توفير 

محرك استشارات ادارة شؤون الموظفين، تهيئة 
البحث للترويج للمبيعات، رعاية البحث عبر 

 . االنترنت

In Respect of: Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
Advertising; Commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
Import-export agency services; Sales 
promotion for others; Marketing; Provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers 
of goods and services; Personnel management 
consultancy; Search engine optimization for 
sales promotion; Sponsorship search  

 In the name of: Guangdong Saiman . ، لميتد.ستمنت كوغوانغدونغ سيمان انف: بأسم 
Investment Co., Ltd.  

 10، رقووم 1بووي، زيبيووان بيلوودينغ 133روم  :العنوووان 
تشنجياسووووي افنيووووو، ليوووووان دسووووتركت، غوانغزهووووو، 

 الصين 

Address: Room 405B, Zibian Building 
2, No. 48 Chenjiaci Avenue, Liwan 
District, Guangzhou, China  

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32162  01231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  10 :في الصنف 

  Date: 07/09/2017  32/32/1322 :التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food وبات خدمات توفير االطعمة والمشر: من اجل 

and drink  
 In the name of: SHAREKET AL AJNEHA AL شركة االجنحه الفندقية الملكية : بأسم 

FOUNDOKIA AL MALAKIA  
هوووووووواتف -شووووووووارع رفيووووووووديا  -نووووووووابلس :العنوووووووووان 

3322333331  
Address: NABLUS -SHARE RAFEEDIA TEL 
3322665554  

هاتف -شارع رفيديا  -نابلس :عنوان التبليغ 
3322333331  

 

Address for Services :  NABLUS -
SHARE RAFEEDIA TEL 3322665554   

 
  

 

  
 

  

  Trade Mark No.: 32161  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  23 :في الصنف 

  Date: 07/09/2017  32/32/1322 :التاريخ 
طفال حلمات صناعية لالطفال رضاعات ا: من اجل 

 لهايات اطفال 
In Respect of: ARTIFICIAL TITS BOTELS 
AND PACIFIERS FOR BABIES  

 In the name of: SHARIKAT M AND B شركة ام اند بي لالستيراد والتسويق : بأسم 
LLISTIRAD WLTASWEEK  

  Address: ALKHALIL  3322023130الخليل سوق العدل  :العنوان 
    Address for Services :  ALKHALIL  3322023130الخليل سوق العدل  :عنوان التبليغ 

  

 

  
 

  

  Trade Mark No.: 32161  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  23 :في الصنف 

  Date: 07/09/2017  32/32/1322 :التاريخ 
طفال حلمات صناعية لالطفال رضاعات ا: من اجل 

 لهايات اطفال 
In Respect of: ARTIFICIAL TITS BOTELS 
AND PACIFIERS FOR BABIES  

 In the name of: SHARIKAT M AND B شركة ام اند بي لالستيراد والتسويق : بأسم 
LLISTIRAD WLTASWEEK  

  Address: ALKHALIL  3322023130الخليل سوق العدل  :العنوان 
    Address for Services :  ALKHALIL  3322023130الخليل سوق العدل  :عنوان التبليغ 

  

218

219

220
 

 

 

 
 

 

  Trade Mark No.: 32163  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 10/09/2017  23/32/1322 :التاريخ 
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد أخرى : ن اجل م

تستعمل في غسل وكي المالبس ، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط ، صابون ، عطور 
وزيوت عطرية ، مستحضرات تجميل ، غسول 

 للشعر ، منظفات أسنان ( لوشن)

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

 In the name of: Sharekat Alsena'a شركة الصناعة العربية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alarabiya Mosahama Khososiya  

لمنطقوووة الصوووناعية بوووالقرب مووون رام هللا ا :العنووووان 

 شركة المشروبات الوطنية 

Address: Ramallah Almanteqa Alsena'a 
Belqurb Men Sharekat Almashrobat 
Alwataniya  

رام هللا شارع المعرض عمارة رباح  :عنوان التبليغ 
  311223222هاتف  3322100222جوال  1طابق 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32164  01231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  12 :في الصنف 

  Date: 10/09/2017  23/32/1322 :التاريخ 
التعليم والتهذيب ، التدريب الترفيه االنشطة : من اجل 

 . الرياضية والثقافية 
In Respect of: education, providing of 
training entertainment , sporting and cultural 
activities .  

 In the name of: Mohammad Salah دمحم صالح دمحم القاق : بأسم 
Mohammad Alqaq  

  Address: Ras Al Amod Silwan Al Quds راس العامود سلوان القدس  :العنوان 

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3330003300  

 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32164  01231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  12 :في الصنف 

  Date: 10/09/2017  23/32/1322 :التاريخ 
التعليم والتهذيب ، التدريب الترفيه االنشطة : من اجل 

 . الرياضية والثقافية 
In Respect of: education, providing of 
training entertainment , sporting and cultural 
activities .  

 In the name of: Mohammad Salah دمحم صالح دمحم القاق : بأسم 
Mohammad Alqaq  

  Address: Ras Al Amod Silwan Al Quds راس العامود سلوان القدس  :العنوان 

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3330003300  

 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32165  01233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  03 :لصنف في ا

  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
  In Respect of: oriental and western sweets الحلويات الشرقيه والغربيه : من اجل 
شركة العنبتاوي و العجاوي للحلويات : بأسم 

 الشرقية والغربية 
In the name of: Anabtawi and Ajjawe for 
Oriental and Western Sweets Company  

  Address: Faisal Street, Downtown, Jenin جنين , وسط البلد, شارع فيصل :العنوان 
نابلس، عمارة جاليريا -شركة فراس  :عنوان التبليغ 

  230. ب. سنتر، ص
Address for Services :   

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  Trade Mark No.: 32163  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 

  Date: 10/09/2017  23/32/1322 :التاريخ 
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد أخرى : ن اجل م

تستعمل في غسل وكي المالبس ، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط ، صابون ، عطور 
وزيوت عطرية ، مستحضرات تجميل ، غسول 

 للشعر ، منظفات أسنان ( لوشن)

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

 In the name of: Sharekat Alsena'a شركة الصناعة العربية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alarabiya Mosahama Khososiya  

لمنطقوووة الصوووناعية بوووالقرب مووون رام هللا ا :العنووووان 

 شركة المشروبات الوطنية 

Address: Ramallah Almanteqa Alsena'a 
Belqurb Men Sharekat Almashrobat 
Alwataniya  

رام هللا شارع المعرض عمارة رباح  :عنوان التبليغ 
  311223222هاتف  3322100222جوال  1طابق 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32167  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 
  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
ر ومزيل الشعر مواد التجميل والعطو: من اجل 

 ومستحضرات التنظيف 
In Respect of: cosmatics and perfumes and 
hair removal and bleaching materials  

 In the name of: ALAA  AIESH  NOUR عالء عاي  نورالدين الدويك : بأسم 
ALDEEN  DWEIK  

  Address: ALKHALIL الخليل باب الزاوية  :العنوان 
   Address for Services :  ALKHALIL الخليل باب الزاوية  :تبليغ عنوان ال

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32166  01233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  10 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
 ,خدمات توفير األطعمة و المشروبات: من اجل 

 خدمات اإليواء المؤقت 
In Respect of: Services for providing food and 
drink, temporary accommodation services.  

 In the name of: BAIT AL-SHATIRA لشطيرة للوجبات السريعة شركة مطعم بيت ا: بأسم 
RESTAURANT COMPANY  

طريوق ,33:رقوم الوحودة, 1111:رقم المبنى :العنوان 
الرموووز البريووودي , حوووي النخيووول,االميووور تركوووي األول 

المملكووة ,الريوواض , 2122:الرمووز اإلضووافي, 21003:
 العربية السعودية 

Address: Building no:2242, Unit 
number: 50, Prince Turki Alawwal 
Road, Alnakheel District, Zip code: 
12385, Additional 7277,  

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

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
لكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام باستخدام ا

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32166  01233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  10 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
 ,خدمات توفير األطعمة و المشروبات: من اجل 

 خدمات اإليواء المؤقت 
In Respect of: Services for providing food and 
drink, temporary accommodation services.  

 In the name of: BAIT AL-SHATIRA لشطيرة للوجبات السريعة شركة مطعم بيت ا: بأسم 
RESTAURANT COMPANY  

طريوق ,33:رقوم الوحودة, 1111:رقم المبنى :العنوان 
الرموووز البريووودي , حوووي النخيووول,االميووور تركوووي األول 

المملكووة ,الريوواض , 2122:الرمووز اإلضووافي, 21003:
 العربية السعودية 

Address: Building no:2242, Unit 
number: 50, Prince Turki Alawwal 
Road, Alnakheel District, Zip code: 
12385, Additional 7277,  

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

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
لكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام باستخدام ا

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32167  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  0 :في الصنف 
  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
ر ومزيل الشعر مواد التجميل والعطو: من اجل 

 ومستحضرات التنظيف 
In Respect of: cosmatics and perfumes and 
hair removal and bleaching materials  

 In the name of: ALAA  AIESH  NOUR عالء عاي  نورالدين الدويك : بأسم 
ALDEEN  DWEIK  

  Address: ALKHALIL الخليل باب الزاوية  :العنوان 
   Address for Services :  ALKHALIL الخليل باب الزاوية  :تبليغ عنوان ال

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32168  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
البرمجيات، البرمجيات لقواعد البيانات، : من اجل 

سوب التي تتيح إمكانية الوصول برمجيات الحا
للبيانات إلكترونيا عبر اإلنترنت، برامج الحاسوب 
لقواعد البيانات، تطبيقات برمجيات الحاسوب، 
تطبيقات برمجيات الحاسوب لتخزين وكتابة التعليقات 
والمالحظات ولمشاركة الوثائق المقدمة جميعها 
إلكترونيا عبر الحاسوب وعبر أجهزة الهواتف 

ة، البرمجيات القابلة للتحميل، تطبيقات الهواتف النقال
 . 2النقالة القابلة للتحميل، الواردة جميعها في الفئة 

In Respect of: Software; software for 
databases; computer software providing access 
to data online; computer programs for 
databases; computer software applications; 
computer software applications to store, 
annotate and share documents all provided 
online and by mobile devices; downloadable 
software; downloadable mobile applications; 
all included in Class 9.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .ص  

Address for Services :   
 

االزرق المائي واالزرق تشتمل العالمة على اللون 
 المحيطي 
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  Trade Mark No.: 32169  01232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 24  11 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة : من اجل 

 موائد في فئات اخرى ، أغطية الفراش وال
In Respect of: Textiles and textile goods, not 
included in other classes; bedcovers; table 
covers.  

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Global Marketing 
Company for Sleeping Systems Ltd.  

لصوناعية المرحلوة االولوى ، جدة ،المنطقوة ا :العنوان 
،المملكووووووة العربيووووووة  12101، جوووووودة  3303ص ب 

 السعودية 

Address: Jeddah, Industrial Area, 
Phase-1, P.O. box 5635, Jeddah 21432, 
Saudi Arabia  

 122ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطين -نابلس

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32170  01223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  13 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
االثاث والمرايا واطارات الصور ،المنتجات : من اجل 

المصنوعة من الخشب أو ( غير الواردة في فئات اخرى )
صفصاف أو ألسندان الفلين أو القصب أو الخيزران أو ال

أو العظام أو ألعاج أو عظم فك الحوت أو الصدف أو 
الكهرمان أو المحار أوالمرشوم والمواد البديلة لكل هذه 

 . المواد أو من المواد البالستيكية 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics.  

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Global Marketing 
Company for Sleeping Systems Ltd.  

جدة ،المنطقوة الصوناعية المرحلوة االولوى ،  :العنوان 
،المملكووووووة العربيووووووة  12101، جوووووودة  3303ص ب 

 السعودية 

Address: Jeddah, Industrial Area, 
Phase-1, P.O. box 5635, Jeddah 21432, 
Saudi Arabia  

 122ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 سطين فل-نابلس

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32168  01230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
البرمجيات، البرمجيات لقواعد البيانات، : من اجل 

سوب التي تتيح إمكانية الوصول برمجيات الحا
للبيانات إلكترونيا عبر اإلنترنت، برامج الحاسوب 
لقواعد البيانات، تطبيقات برمجيات الحاسوب، 
تطبيقات برمجيات الحاسوب لتخزين وكتابة التعليقات 
والمالحظات ولمشاركة الوثائق المقدمة جميعها 
إلكترونيا عبر الحاسوب وعبر أجهزة الهواتف 

ة، البرمجيات القابلة للتحميل، تطبيقات الهواتف النقال
 . 2النقالة القابلة للتحميل، الواردة جميعها في الفئة 

In Respect of: Software; software for 
databases; computer software providing access 
to data online; computer programs for 
databases; computer software applications; 
computer software applications to store, 
annotate and share documents all provided 
online and by mobile devices; downloadable 
software; downloadable mobile applications; 
all included in Class 9.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

نوشوووواتيل،  1333، 0كووووواي جينرينوووواود  :العنوووووان 
 سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  1121ب .ص  

Address for Services :   
 

االزرق المائي واالزرق تشتمل العالمة على اللون 
 المحيطي 
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  Trade Mark No.: 32170  01223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  13 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
االثاث والمرايا واطارات الصور ،المنتجات : من اجل 

المصنوعة من الخشب أو ( غير الواردة في فئات اخرى )
صفصاف أو ألسندان الفلين أو القصب أو الخيزران أو ال

أو العظام أو ألعاج أو عظم فك الحوت أو الصدف أو 
الكهرمان أو المحار أوالمرشوم والمواد البديلة لكل هذه 

 . المواد أو من المواد البالستيكية 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics.  

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Global Marketing 
Company for Sleeping Systems Ltd.  

جدة ،المنطقوة الصوناعية المرحلوة االولوى ،  :العنوان 
،المملكووووووة العربيووووووة  12101، جوووووودة  3303ص ب 

 السعودية 

Address: Jeddah, Industrial Area, 
Phase-1, P.O. box 5635, Jeddah 21432, 
Saudi Arabia  

 122ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 سطين فل-نابلس

Address for Services :   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32171  01222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  10 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  22/32/1322 :التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام : من اجل 

، مطاعم  والشراب ، المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية
 تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering 
(Food and drink) , Restaurants , Restaurants 
(Self-service) , Restaurants (Self-service)  

 In the name of: Ziyad Aziz Suliman زياد عزيز سليمان صايج : بأسم 
Sayej  

 Address: Birzeit Mall Birzeit Shar'e ت مول بيرزيت شارع جفنا بيرزي :العنوان 
Jefna  

 بيرزيت مول بيرزيت شارع جفنا  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Birzeit Mall 
Birzeit Shar'e Jefna   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32172  23123 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  23 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  11/93/3912 :التاريخ 
يم النقل الجوي ، تنظيم الرحالت ، تنظ: من اجل 

الرحالت السياحية ، النقل بواسطة القوارب ، حجز 
المقاعد السفرية ، تأجير السيارات ، النقل بالسيارات 
، تأجير الحافالت ، تنظيم الرحالت ، نقل المسافرين ، 
الحجز للنقل ، الحجز للسفر ، النقل النهري ، ارتياد 
االماكن السياحية ، حفظ الوثائق أوالمعلومات 

رونيا ، النقل بالترام ، النقل بسيارات المخزنة الكت
االجرة ، تنظيم الرحالت ، النقل بالترام ، النقل ، 
السمسرة بالنقل ، نقل المسافرين ، الحجز للنقل ، 

 الحجز للسفر ، مرافقة المسافرين ، نقل المسافرين 

In Respect of: Air transport , Arranging of 
cruises , Arranging of tours , Boat transport , 
Booking of seats for travel , Car rental , Car 
transport , Coach (Motor) rental , Cruises 
(Arranging of ) , Passenger transport , 
Reservation (Transport) , Reservation (Travel 
) , River transport , Sightseeing [tourism] , 
Storage (Physical ) of electronically-stored 
data or documents , Streetcar transport , Taxi 
transport , Tours (Arranging of ) , Tram 
transport , Transport , Transport brokerage , 
Transport of travelers , Transport reservation 
, Travel reservation , Travellers (Escorting of ) 
, Travellers (Transport of )  

  In the name of: Manal Khalil Jeries Hazboun منال خليل جريس حزبون : بأسم 

  Address: Alquds Kufur Aqab القدس كفر عقب  :العنوان 
   Address for Services :  Alquds Kufur Aqab القدس كفر عقب  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 32173  23122 :ة التجارية رقم العالم
  In Class: 43  32 :في الصنف 

  Date: 12/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
التزويد بالطعام والشراب ، المطاعم ، : من اجل 

مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات 
 الخفيفة 

In Respect of: Catering (Food and drink) , 
Restaurants , Restaurants (Self-service) , 
Snack-bars  

 In the name of: Fadi Abedalrahman فادي عبد الرحمن عبد هللا فقهاء : بأسم 
Abedallah Foqaha  

 Address: Ramallah Shar'e Alersal رام هللا شارع االرسال عمارة رام هللا مول  :العنوان 
Emaret Ramallah Mall  

رام هللا الماصيون عمارة فلسطين  :عنوان التبليغ 
  9233139333جوال  2للتأمين ط 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32172  23123 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  23 :في الصنف 

  Date: 11/09/2017  11/93/3912 :التاريخ 
يم النقل الجوي ، تنظيم الرحالت ، تنظ: من اجل 

الرحالت السياحية ، النقل بواسطة القوارب ، حجز 
المقاعد السفرية ، تأجير السيارات ، النقل بالسيارات 
، تأجير الحافالت ، تنظيم الرحالت ، نقل المسافرين ، 
الحجز للنقل ، الحجز للسفر ، النقل النهري ، ارتياد 
االماكن السياحية ، حفظ الوثائق أوالمعلومات 

رونيا ، النقل بالترام ، النقل بسيارات المخزنة الكت
االجرة ، تنظيم الرحالت ، النقل بالترام ، النقل ، 
السمسرة بالنقل ، نقل المسافرين ، الحجز للنقل ، 

 الحجز للسفر ، مرافقة المسافرين ، نقل المسافرين 

In Respect of: Air transport , Arranging of 
cruises , Arranging of tours , Boat transport , 
Booking of seats for travel , Car rental , Car 
transport , Coach (Motor) rental , Cruises 
(Arranging of ) , Passenger transport , 
Reservation (Transport) , Reservation (Travel 
) , River transport , Sightseeing [tourism] , 
Storage (Physical ) of electronically-stored 
data or documents , Streetcar transport , Taxi 
transport , Tours (Arranging of ) , Tram 
transport , Transport , Transport brokerage , 
Transport of travelers , Transport reservation 
, Travel reservation , Travellers (Escorting of ) 
, Travellers (Transport of )  

  In the name of: Manal Khalil Jeries Hazboun منال خليل جريس حزبون : بأسم 

  Address: Alquds Kufur Aqab القدس كفر عقب  :العنوان 
   Address for Services :  Alquds Kufur Aqab القدس كفر عقب  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 32173  23122 :ة التجارية رقم العالم
  In Class: 43  32 :في الصنف 

  Date: 12/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
التزويد بالطعام والشراب ، المطاعم ، : من اجل 

مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات 
 الخفيفة 

In Respect of: Catering (Food and drink) , 
Restaurants , Restaurants (Self-service) , 
Snack-bars  

 In the name of: Fadi Abedalrahman فادي عبد الرحمن عبد هللا فقهاء : بأسم 
Abedallah Foqaha  

 Address: Ramallah Shar'e Alersal رام هللا شارع االرسال عمارة رام هللا مول  :العنوان 
Emaret Ramallah Mall  

رام هللا الماصيون عمارة فلسطين  :عنوان التبليغ 
  9233139333جوال  2للتأمين ط 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32174  23123 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  22 :في الصنف 

  Date: 12/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
الدعاية واإلعالن في مجال السياحة : من اجل 

والسفر، تنظيم وعقد المؤتمرات في مجال السياحة 
يعملون في مجال  والسفر، تمثيل أشخاص وشركات

ادارة , تنظيم االعمال, السياحة والسفر، االعالنات
خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة , االعمال

تنظيم المعارض للغايات االعالنية أو , السياحية
خدمات إعداد نماذج الدعاية , الخدمات الترويجية

, تحرير النصوص االعالنية, واإلعالن أو الترويج
الطراف )ترويج المبيعات , رض عامةخدمات ع

, نشر مواد الدعاية واإلعالن, العالقات العامة, (اخرى
البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب
نسخ , تحديث مواد الدعاية واإلعالن, واإلعالن
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, واإلعالن الخارجي
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

 . الدعاية واإلعالن

In Respect of: Advertising in the field of 
tourism and travel, arranging and holding 
conferences in the field of tourism and travel, 
representing individuals and companies 
operating in the field of tourism and travel, 
advertising, business planning, business 
management, assistance services for business 
management or business activities for tourism 
companies, the organization of fairs for the 
purposes of advertising or promotional 
services, preparing advertising or sales 
promotion models, editing advertising texts, 
public display services, sales promotion (for 
other parties), public relations, dissemination 
of advertising materials, assisting in business 
management, search for information to others 
in the computer files, compiling information in 
computer databases, transcription, 
preparation of advertising columns, updating 
advertising materials, copies of documents, 
market studies, pasting advertising, publicity 
and external advertising, polls, organize 
information in computer databases, publish 
texts advertising agencies.  

 In the name of: Holy Land Incoming جمعية األراضي المقدسة للسياحة الوافدة : بأسم 
Tour Operators Association  

  Address: Bethlehem - Palstaine فلسطين  -بيت لحم  :العنوان 
اتقان  -المحامي نضال فريج  :عنوان التبليغ 

 برج رام هللا -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  2ط -التجاري 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32174  23123 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  22 :في الصنف 

  Date: 12/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
الدعاية واإلعالن في مجال السياحة : من اجل 

والسفر، تنظيم وعقد المؤتمرات في مجال السياحة 
يعملون في مجال  والسفر، تمثيل أشخاص وشركات

ادارة , تنظيم االعمال, السياحة والسفر، االعالنات
خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة , االعمال

تنظيم المعارض للغايات االعالنية أو , السياحية
خدمات إعداد نماذج الدعاية , الخدمات الترويجية

, تحرير النصوص االعالنية, واإلعالن أو الترويج
الطراف )ترويج المبيعات , رض عامةخدمات ع

, نشر مواد الدعاية واإلعالن, العالقات العامة, (اخرى
البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب
نسخ , تحديث مواد الدعاية واإلعالن, واإلعالن
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, واإلعالن الخارجي
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

 . الدعاية واإلعالن

In Respect of: Advertising in the field of 
tourism and travel, arranging and holding 
conferences in the field of tourism and travel, 
representing individuals and companies 
operating in the field of tourism and travel, 
advertising, business planning, business 
management, assistance services for business 
management or business activities for tourism 
companies, the organization of fairs for the 
purposes of advertising or promotional 
services, preparing advertising or sales 
promotion models, editing advertising texts, 
public display services, sales promotion (for 
other parties), public relations, dissemination 
of advertising materials, assisting in business 
management, search for information to others 
in the computer files, compiling information in 
computer databases, transcription, 
preparation of advertising columns, updating 
advertising materials, copies of documents, 
market studies, pasting advertising, publicity 
and external advertising, polls, organize 
information in computer databases, publish 
texts advertising agencies.  

 In the name of: Holy Land Incoming جمعية األراضي المقدسة للسياحة الوافدة : بأسم 
Tour Operators Association  

  Address: Bethlehem - Palstaine فلسطين  -بيت لحم  :العنوان 
اتقان  -المحامي نضال فريج  :عنوان التبليغ 

 برج رام هللا -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  2ط -التجاري 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32175  23122 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  22 :في الصنف 

  Date: 12/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising , Business 
management , business administration , Office 
functions  

 In the name of: Mai Fouad Habib فؤاد حبيب غطاس مي : بأسم 
Ghattas  

مقابوووول مدرسووووة عزيووووز  -عمووووارة جونيووووة  :العنوووووان 
  9233292299جوال -فلسطين -رام هللا -شاهين

Address: Amaret Jouniah - Moqabel madraset 
azeez shaheen - Ramallah -Palestine - Mobil 
0599783388  

  9233313132جوال  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32179  23123 :التجارية رقم  العالمة
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 12/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: seeds المكسرات : من اجل 

 In the name of: firas mohammed saed ali دمحم سعيد علي القوقافراس : بأسم 
alquqa  

 شارع غرناطة-سنابل :العنوان 

  9239311113جوال  
Address: nablus . share gharnata 
jawwal 59821114  

 شارع غرناطة-نابلس :عنوان التبليغ 
  9239311113جوال  

Address for Services :  nablus . share 
gharnata jawwal 59821114   

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32177  23122 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  32 :في الصنف 

  Date: 12/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: SHOES AND CLOTHES المالبس واالحذية : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT PRESTIGE تيج لالزياء والتجارة واالستثمار شركة برس: بأسم 
LILAZYAA WATIJARAH WAISTITHMAR  

  Address: AL KHALIL  9233393393الخليل عين سارة  :العنوان 
   Address for Services :  AL KHALIL  9233393393الخليل عين سارة  :عنوان التبليغ 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32179  23123 :التجارية رقم  العالمة
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 12/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: seeds المكسرات : من اجل 

 In the name of: firas mohammed saed ali دمحم سعيد علي القوقافراس : بأسم 
alquqa  

 شارع غرناطة-سنابل :العنوان 

  9239311113جوال  
Address: nablus . share gharnata 
jawwal 59821114  

 شارع غرناطة-نابلس :عنوان التبليغ 
  9239311113جوال  

Address for Services :  nablus . share 
gharnata jawwal 59821114   

 

  

233

234

235

 

 

  

  Trade Mark No.: 32180  23199 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  39 :في الصنف 

  Date: 12/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
األصناف )براويظ الصور  –المرايا –األثاث: من اجل 

المصنوعة من الخشب ( غير واردة ضمن فئات أخرى
الصفصاف والقرون  -والفلين والغاب والخيزران

  –والعظم والعاج

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory  

 In the name of: Fares Rasmy Mohamad فارس رسمي دمحم المسالمة : بأسم 
Elmasalmeh  

  Address: AlEzarya العيزرية  :العنوان 

 لعيزرية ا :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AlEzarya  
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  Trade Mark No.: 32183  23192 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  23 :ي الصنف ف

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية 
،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 

 شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverges; fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages.  

شركة المسرى للمشروبات والصناعات /: بأسم 
 الغذائية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-
Ghithaayeh Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 
 -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 

 البيرة 
Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

236

237

238

 

 

  

  Trade Mark No.: 32181  23191 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: tea الشاي : من اجل 

ت شركة المسرى للمشروبات والصناعا/: بأسم 
 الغذائية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-
Ghithaayeh Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 

 -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 
 البيرة 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32181  23191 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: tea الشاي : من اجل 

ت شركة المسرى للمشروبات والصناعا/: بأسم 
 الغذائية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-
Ghithaayeh Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 

 -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 
 البيرة 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32182  23193 :رية رقم العالمة التجا
  In Class: 32  23 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية 
،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 

 رات اخرى لعمل المشروبات شراب ومستحض

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverges; fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages.  

شركة المسرى للمشروبات والصناعات /: بأسم 
 الغذائية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-Ghithaayeh 
Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 
 -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 

 البيرة 
Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32183  23192 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  23 :ي الصنف ف

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية 
،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 

 شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverges; fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages.  

شركة المسرى للمشروبات والصناعات /: بأسم 
 الغذائية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-
Ghithaayeh Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 
 -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 

 البيرة 
Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32182  23193 :رية رقم العالمة التجا
  In Class: 32  23 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية 
،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 

 رات اخرى لعمل المشروبات شراب ومستحض

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverges; fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages.  

شركة المسرى للمشروبات والصناعات /: بأسم 
 الغذائية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-Ghithaayeh 
Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 
 -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 

 البيرة 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32185  23192 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  23 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية 
لفواكه وعصائر الفواكه، ،مشروبات مستخلصة من ا

 شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverges; 
fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages.  

شركة المسرى للمشروبات والصناعات /: بأسم 
 ية المساهمة الخصوصية الغذائ

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-
Ghithaayeh Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 
    : Address for Services البيرة  -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32185  23192 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  23 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية 
لفواكه وعصائر الفواكه، ،مشروبات مستخلصة من ا

 شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverges; 
fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages.  

شركة المسرى للمشروبات والصناعات /: بأسم 
 ية المساهمة الخصوصية الغذائ

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-
Ghithaayeh Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 
    : Address for Services البيرة  -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32186  23193 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  33 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
تحديث برامج ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

تحويل البيانات أو الوثائق من اوساط مادية ,كمبيوتر
 الى الكترونية 

In Respect of: Computer system design , 
Computer software (Updating of —), 
Conversion of data or documents from 
physical to electronic media  

 In the name of: Sharekt Experts Llhulul شركة أكسبرتس للحلول المتكاملة : بأسم 
Mutkamla  

 Address: Amaret Experts Baten El عمارة اكسبرتس بطن الهوا رام هللا  :العنوان 
Hawa Ramallah  

شركة أكسبرتس للحلول  :عنوان التبليغ 
  3321333المتكاملة

Address for Services :   
 

 

  

239

240

241

 

 

  

  Trade Mark No.: 32184  23193 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  23 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

لمشروبات غير الكحولية والغازية وغيرها من ا
،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 

 شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverges; fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages.  

شركة المسرى للمشروبات والصناعات /: م بأس
 الغذائية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-Ghithaayeh 
Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 
 -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 

 البيرة 
Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32184  23193 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  23 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

لمشروبات غير الكحولية والغازية وغيرها من ا
،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 

 شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverges; fruit 
juices; syrups and other preparations for 
making beverages.  

شركة المسرى للمشروبات والصناعات /: م بأس
 الغذائية المساهمة الخصوصية 

In the name of: Sharket Al-Masra 
Lelmshrobat w Al-Sinaat Al-Ghithaayeh 
Mosahmeh Khsosyeh  

  Address: Areeha اريحا  :العنوان 
 -شارع القدس -عمارة عائدون :عنوان التبليغ 

 البيرة 
Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32186  23193 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  33 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
تحديث برامج ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

تحويل البيانات أو الوثائق من اوساط مادية ,كمبيوتر
 الى الكترونية 

In Respect of: Computer system design , 
Computer software (Updating of —), 
Conversion of data or documents from 
physical to electronic media  

 In the name of: Sharekt Experts Llhulul شركة أكسبرتس للحلول المتكاملة : بأسم 
Mutkamla  

 Address: Amaret Experts Baten El عمارة اكسبرتس بطن الهوا رام هللا  :العنوان 
Hawa Ramallah  

شركة أكسبرتس للحلول  :عنوان التبليغ 
  3321333المتكاملة

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32188  23199 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  19 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
الحقائب ، الحقائب اليدوية ، حقائب السفر : من اجل 

، جلود وجلود مقلَدة وسلع مصنوعة من هذه المواد 
 . غير واردة في فئات أخرى

In Respect of: Bags, handbags, travelling 
bags, leather and imitation of leather and 
products made of these materials not included 
in other classes    

شركة االردن وامريكا الوسطى للتطوير : بأسم 
 العقاري 

In the name of: Jordan and Central America 
for Development of Real estate Company  

عموووان، جبووول الحسوووين، مجموووع جاليريوووا ،  :العنووووان 
 االردن 

Address: Amman, Jabal Hussein , 
Galeria Complex , Jordan  

 نابلس، عمارة جاليريا سنتر، :عنوان التبليغ 
  239. ب. ص 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32187  23192 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  33 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
تحديث برامج ,ظمة كمبيوتر تصميم ان: من اجل 

تحويل البيانات أو الوثائق من اوساط مادية ,كمبيوتر
 الى الكترونية 

In Respect of: Computer system design , 
Computer software (Updating of —), 
Conversion of data or documents from 
physical to electronic media  

 In the name of: Sharekt Experts Llhulul ول المتكاملة شركة أكسبرتس للحل: بأسم 
Mutkamla  

 Address: Amaret Experts Baten El عمارة اكسبرتس بطن الهوا رام هللا  :العنوان 
Hawa Ramallah  

عمارة اكسبرتس بطن الهوا رام هللا  :عنوان التبليغ 
3321333  

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32187  23192 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  33 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
تحديث برامج ,ظمة كمبيوتر تصميم ان: من اجل 

تحويل البيانات أو الوثائق من اوساط مادية ,كمبيوتر
 الى الكترونية 

In Respect of: Computer system design , 
Computer software (Updating of —), 
Conversion of data or documents from 
physical to electronic media  

 In the name of: Sharekt Experts Llhulul ول المتكاملة شركة أكسبرتس للحل: بأسم 
Mutkamla  

 Address: Amaret Experts Baten El عمارة اكسبرتس بطن الهوا رام هللا  :العنوان 
Hawa Ramallah  

عمارة اكسبرتس بطن الهوا رام هللا  :عنوان التبليغ 
3321333  

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

242

243

 

 

  

  Trade Mark No.: 32186  23193 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  33 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
تحديث برامج ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

تحويل البيانات أو الوثائق من اوساط مادية ,كمبيوتر
 الى الكترونية 

In Respect of: Computer system design , 
Computer software (Updating of —), 
Conversion of data or documents from 
physical to electronic media  

 In the name of: Sharekt Experts Llhulul شركة أكسبرتس للحلول المتكاملة : بأسم 
Mutkamla  

 Address: Amaret Experts Baten El عمارة اكسبرتس بطن الهوا رام هللا  :العنوان 
Hawa Ramallah  

شركة أكسبرتس للحلول  :عنوان التبليغ 
  3321333المتكاملة

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32188  23199 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  19 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
الحقائب ، الحقائب اليدوية ، حقائب السفر : من اجل 

، جلود وجلود مقلَدة وسلع مصنوعة من هذه المواد 
 . غير واردة في فئات أخرى

In Respect of: Bags, handbags, travelling 
bags, leather and imitation of leather and 
products made of these materials not included 
in other classes    

شركة االردن وامريكا الوسطى للتطوير : بأسم 
 العقاري 

In the name of: Jordan and Central America 
for Development of Real estate Company  

عموووان، جبووول الحسوووين، مجموووع جاليريوووا ،  :العنووووان 
 االردن 

Address: Amman, Jabal Hussein , 
Galeria Complex , Jordan  

 نابلس، عمارة جاليريا سنتر، :عنوان التبليغ 
  239. ب. ص 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32190  23139 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  31 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، : من اجل 

 األنشطة الرياضية، الثقافية 
In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities  

شركة المبدع الصغير لتنمية مهارات اإلبداع : بأسم 
 ساهمة الخصوصية الم

In the name of: Sharekat Almobdaa Alsager 
ltnmeat mharat alabdaa almosahma alkhsosea  

  Address: Rammllaa رام هللا  :العنوان 
رام هللا شارع اإلرسال عمارة  :عنوان التبليغ 

 ترمسعيا 
Address for Services :   

 

ها حق الحماية المطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاب
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

  
 

  

  Trade Mark No.: 32189  23193 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  32 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
 In Respect of: shoes , clothes , headgear for االحذية ، المالبس ، اغطية الراس : من اجل 

wear  
شركة االردن وامريكا الوسطى للتطوير : بأسم 

 العقاري 
In the name of: Jordan and Central America 
for Development of Real estate Company  

جاليريوووا ، عموووان، جبووول الحسوووين، مجموووع  :العنووووان 
 االردن 

Address: Amman, Jabal Hussein , 
Galeria Complex , Jordan  

 نابلس عمارة جاليريا سنتر  :عنوان التبليغ 
  239ص ب 

Address for Services :   
 

 
  

  
 

  

  Trade Mark No.: 32189  23193 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  32 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
 In Respect of: shoes , clothes , headgear for االحذية ، المالبس ، اغطية الراس : من اجل 

wear  
شركة االردن وامريكا الوسطى للتطوير : بأسم 

 العقاري 
In the name of: Jordan and Central America 
for Development of Real estate Company  

جاليريوووا ، عموووان، جبووول الحسوووين، مجموووع  :العنووووان 
 االردن 

Address: Amman, Jabal Hussein , 
Galeria Complex , Jordan  

 نابلس عمارة جاليريا سنتر  :عنوان التبليغ 
  239ص ب 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32190  23139 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  31 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، : من اجل 

 األنشطة الرياضية، الثقافية 
In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities  

شركة المبدع الصغير لتنمية مهارات اإلبداع : بأسم 
 ساهمة الخصوصية الم

In the name of: Sharekat Almobdaa Alsager 
ltnmeat mharat alabdaa almosahma alkhsosea  

  Address: Rammllaa رام هللا  :العنوان 
رام هللا شارع اإلرسال عمارة  :عنوان التبليغ 

 ترمسعيا 
Address for Services :   

 

ها حق الحماية المطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاب
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32191  23131 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  2 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
مستحضرات تجميل قصر االقمشه ومواد : من اجل 

مستحضرات ,اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس 
تنظيف وصقل وجلي وقشط صابون عطور زيوت 

لوشن للشعر )عطرية مستحضرات تجميل غسول 
 منظفات اسنان (

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

 In the name of: ali omar mohamad علي عمر دمحم ابوطيون : بأسم 
aboutayyoun  

دوار عصيرة _نابلس :العنوان 
  9233221323_جوال

Address: nablus_ aseera 0599731936  

دوار عصيرة _نابلس :عنوان التبليغ 
  9233221323_جوال

Address for Services :  nablus_ aseera 
0599731936   

 

  

244

245

246

 

 

  

  Trade Mark No.: 32191  23131 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  2 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
مستحضرات تجميل قصر االقمشه ومواد : من اجل 

مستحضرات ,اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس 
تنظيف وصقل وجلي وقشط صابون عطور زيوت 

لوشن للشعر )عطرية مستحضرات تجميل غسول 
 منظفات اسنان (

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

 In the name of: ali omar mohamad علي عمر دمحم ابوطيون : بأسم 
aboutayyoun  

دوار عصيرة _نابلس :العنوان 
  9233221323_جوال

Address: nablus_ aseera 0599731936  

دوار عصيرة _نابلس :عنوان التبليغ 
  9233221323_جوال

Address for Services :  nablus_ aseera 
0599731936   
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  Trade Mark No.: 32191  23131 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  2 :في الصنف 

  Date: 14/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
مستحضرات تجميل قصر االقمشه ومواد : من اجل 

مستحضرات ,اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس 
تنظيف وصقل وجلي وقشط صابون عطور زيوت 

لوشن للشعر )عطرية مستحضرات تجميل غسول 
 منظفات اسنان (

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

 In the name of: ali omar mohamad علي عمر دمحم ابوطيون : بأسم 
aboutayyoun  

دوار عصيرة _نابلس :العنوان 
  9233221323_جوال

Address: nablus_ aseera 0599731936  

دوار عصيرة _نابلس :عنوان التبليغ 
  9233221323_جوال

Address for Services :  nablus_ aseera 
0599731936   

 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32194  23133 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  22 :في الصنف 

  Date: 17/09/2017  12/93/3912 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال 
, او االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

تنظيم المعارض التجارية للغايات االعالنية او 
التجارية، الخدمات الترويجية المقدمة من قبل 

صدار بطاقات المحالت شركة تجارية من خالل ا
التجارية للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية 
واإلعالن أو ترويج المبيعات، تحرير النصوص 
االعالنية، خدمات عرض عامة، خدمات المساعدة 
لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز، عرض 

، (الطراف اخرى)المنتوجات، ترويج المبيعات 
ويج وخدمات ادارة المبيعات في مزادات عامة، تر

مراكز التسوق، خدمات المساعدة لالنشطة التجارية 
التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات 
اتصاالت عالمية، وكاالت االستيراد والتصدير، 
االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات، خدمات 

شراء المنتوجات )التوريد لالطراف االخرى 
العينات، ادارة  ، توزيع(والخدمات لشركات اخرى

الملفات المحوسبة، العالقات العامة، وكاالت االنباء 
التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير االت البيع، 
تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد الدعاية 
واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، البحث عن 
المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، تجميع 

اعد بيانات حاسوب، النسخ، المعلومات في قو
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في 
إدارة األعمال التجارية أو الصناعية، إدارة أعمال 
فناني التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business administration; 
office functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organization 
of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling services 
for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating of 
a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; shopping 
Centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial functions 
of a business consisting in processing orders 
through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising on a 
computer network; supplying services to third 
parties (purchasing of products and services for 
other companies); distribution of samples; 
computerized file management; public relations; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
compilation of information into computer 
databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management 
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مواد الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات 
السوق، لصق اإلعالنات، الدعاية واإلعالن 

العات الرأي، تنظيم المعلومات في الخارجي، إستط
قواعد بيانات حاسوب، نشر نصوص الدعاية 
واإلعالن، وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع، 
خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت، 
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، 

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

of performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; sales 
agencies and arranging sales services; wholesale 
and retail services by any means; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods  

 In the name of: Sharekat Entities Lel شركة انتيتيز للتكنولوجيا : بأسم 
Tecnologia  

  Address: Palestine- Ramallah فلسطين -رام هللا  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 

 ت السيارا
Address for Services :   

 

 
  

  
 

  

  Trade Mark No.: 32195  23132 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  33 :في الصنف 

  Date: 17/09/2017  12/93/3912 :التاريخ 
الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 

والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
ناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر الص

وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة المخزون، 
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 
الكمبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق 
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 

لومات ونظم الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المع
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 
والتطوير والتصميم واالختبار والرصد والتفتيش، 
والتحليل في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية 
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 

اسوبية، واستئجار برامج الحاسوبية والشبكات الح
الحاسوب، وخدمات التحكيم وخدمات التقاضي 
والمنازعات، خدمات النصح والمشورة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات وادارة المعلومات، وتقديمها 

وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 
والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; 
accounting, marketing, stores management 
software; computer consulting services in the 
field of computer security; consultancy and 
advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; arbitration services; 
litigation and dispute support services; 
information technology and information 
management consulting and advisory services; 
provision of on-line and print information, 
advice and consultancy relating to all the 
services in this class  

 In the name of: Sharekat Entities Lel شركة انتيتيز للتكنولوجيا : بأسم 
Tecnologia  

  Address: Palestine- Ramallah فلسطين -رام هللا  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32194  23133 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  22 :في الصنف 

  Date: 17/09/2017  12/93/3912 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال 
, او االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

تنظيم المعارض التجارية للغايات االعالنية او 
التجارية، الخدمات الترويجية المقدمة من قبل 

صدار بطاقات المحالت شركة تجارية من خالل ا
التجارية للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية 
واإلعالن أو ترويج المبيعات، تحرير النصوص 
االعالنية، خدمات عرض عامة، خدمات المساعدة 
لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز، عرض 

، (الطراف اخرى)المنتوجات، ترويج المبيعات 
ويج وخدمات ادارة المبيعات في مزادات عامة، تر

مراكز التسوق، خدمات المساعدة لالنشطة التجارية 
التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات 
اتصاالت عالمية، وكاالت االستيراد والتصدير، 
االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات، خدمات 

شراء المنتوجات )التوريد لالطراف االخرى 
العينات، ادارة  ، توزيع(والخدمات لشركات اخرى

الملفات المحوسبة، العالقات العامة، وكاالت االنباء 
التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير االت البيع، 
تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد الدعاية 
واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، البحث عن 
المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، تجميع 

اعد بيانات حاسوب، النسخ، المعلومات في قو
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في 
إدارة األعمال التجارية أو الصناعية، إدارة أعمال 
فناني التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business administration; 
office functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organization 
of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling services 
for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating of 
a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; shopping 
Centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial functions 
of a business consisting in processing orders 
through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising on a 
computer network; supplying services to third 
parties (purchasing of products and services for 
other companies); distribution of samples; 
computerized file management; public relations; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
compilation of information into computer 
databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management 

248
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  Trade Mark No.: 32196  23133 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 17/09/2017  12/93/3912 :التاريخ 
زيوت صالحة لألكل ، زيت زيتون للطعام ، : من اجل 

 زيت محفوظ ، تمور 
In Respect of: Edible oils , Olive oil for food 
, Dates , Olives, preserved  

كة الزيتون الزراعية والصناعية مساهمة شر: بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alzaytoon 
Alzeraiya Walsenaiya Mosahama 
Khososiya  

  Address: Salfeet Shar'e Farkha سلفيت شارع فرخة  :العنوان 
السوق العام جوال /سلفيت :عنوان التبليغ 

9233339392  
Address for Services :   

 

 

  

  
 

  

  Trade Mark No.: 32195  23132 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  33 :في الصنف 

  Date: 17/09/2017  12/93/3912 :التاريخ 
الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 

والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
ناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر الص

وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة المخزون، 
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 
الكمبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق 
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 

لومات ونظم الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المع
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 
والتطوير والتصميم واالختبار والرصد والتفتيش، 
والتحليل في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية 
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 

اسوبية، واستئجار برامج الحاسوبية والشبكات الح
الحاسوب، وخدمات التحكيم وخدمات التقاضي 
والمنازعات، خدمات النصح والمشورة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات وادارة المعلومات، وتقديمها 

وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 
والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; 
accounting, marketing, stores management 
software; computer consulting services in the 
field of computer security; consultancy and 
advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; arbitration services; 
litigation and dispute support services; 
information technology and information 
management consulting and advisory services; 
provision of on-line and print information, 
advice and consultancy relating to all the 
services in this class  

 In the name of: Sharekat Entities Lel شركة انتيتيز للتكنولوجيا : بأسم 
Tecnologia  

  Address: Palestine- Ramallah فلسطين -رام هللا  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32196  23133 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 17/09/2017  12/93/3912 :التاريخ 
زيوت صالحة لألكل ، زيت زيتون للطعام ، : من اجل 

 زيت محفوظ ، تمور 
In Respect of: Edible oils , Olive oil for food 
, Dates , Olives, preserved  

كة الزيتون الزراعية والصناعية مساهمة شر: بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alzaytoon 
Alzeraiya Walsenaiya Mosahama 
Khososiya  

  Address: Salfeet Shar'e Farkha سلفيت شارع فرخة  :العنوان 
السوق العام جوال /سلفيت :عنوان التبليغ 

9233339392  
Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32197  23132 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 17/09/2017  12/93/3912 :التاريخ 
اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن : من اجل 

والصيد،خالصات اللحم،فواكه وخضار محفوظة 
ومربيات وفواكه ( جلي)ومجففة ومطهوة،هالم

مطبوخة بالسكر ،البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب،الزيوت والدهون الصالحة لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: thaer fakhry musheer ثائر فخري مشير عواد : بأسم 
awwad  

 - Address: jenin - alhara alsharqyh حليمة السعدية  -الحارة الشرقية  -جنين  :العنوان 
halmema alsadia  

حليمة  -الحارة الشرقية  -جنين  :عنوان التبليغ 
 السعدية 

Address for Services :  jenin - alhara 
alsharqyh - halmema alsadia   
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  Trade Mark No.: 32198  23139 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  19 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
 In Respect of: leather bags and products حقائب ومنتجات جلدية ومطرزة يدويا : من اجل 

with hand made embroidery  
  In the name of: shireen a h salah شرين عبد الحليم صالح : بأسم 

  Address: hebron alharas  3333339الخليل الحرس  :العنوان 
   Address for Services :  hebron alharas  3333339الخليل الحرس  :عنوان التبليغ 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

  
 

  

  Trade Mark No.: 32198  23139 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  19 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
 In Respect of: leather bags and products حقائب ومنتجات جلدية ومطرزة يدويا : من اجل 

with hand made embroidery  
  In the name of: shireen a h salah شرين عبد الحليم صالح : بأسم 

  Address: hebron alharas  3333339الخليل الحرس  :العنوان 
   Address for Services :  hebron alharas  3333339الخليل الحرس  :عنوان التبليغ 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32199  23133 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  22 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :خ التاري
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 االعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management;  business administration; office 
functions  

 In the name of: Khaled Mohammad خالد دمحم حامد شحادة : بأسم 
Hamed Shehadeh  

 Address: Alberah Shar'e Alnahdah البيرة شارع النهضة عمارة فاروق الشامي  :العنوان 
Emaret Farooq Alshame  

البيرة شارع النهضة عمارة فاروق  :عنوان التبليغ 
 الشامي 

Address for Services :  Alberah Shar'e 
Alnahdah Emaret Farooq Alshame   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32199  23133 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  22 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :خ التاري
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 االعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management;  business administration; office 
functions  

 In the name of: Khaled Mohammad خالد دمحم حامد شحادة : بأسم 
Hamed Shehadeh  

 Address: Alberah Shar'e Alnahdah البيرة شارع النهضة عمارة فاروق الشامي  :العنوان 
Emaret Farooq Alshame  

البيرة شارع النهضة عمارة فاروق  :عنوان التبليغ 
 الشامي 

Address for Services :  Alberah Shar'e 
Alnahdah Emaret Farooq Alshame   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
   

 

  

  Trade Mark No.: 32200  23399 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: vegetables oil and olve oil ت النباتي وزيت الزيتون يالز: من اجل 

 In the name of: SHARIKAT PRESTIGE شركة برستيج لالزياء والتجارة واالستثمار : بأسم 
LILAZYAA WATIJARAH WAISTITHMAR  

  Address: AL KHALIL  9233393393ليل عين سارة الخ :العنوان 
   Address for Services :  AL KHALIL  9233393393الخليل عين سارة  :عنوان التبليغ 

 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32200  23399 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: vegetables oil and olve oil ت النباتي وزيت الزيتون يالز: من اجل 

 In the name of: SHARIKAT PRESTIGE شركة برستيج لالزياء والتجارة واالستثمار : بأسم 
LILAZYAA WATIJARAH WAISTITHMAR  

  Address: AL KHALIL  9233393393ليل عين سارة الخ :العنوان 
   Address for Services :  AL KHALIL  9233393393الخليل عين سارة  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 32201  23391 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  32 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food .  -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

and drink  
 In the name of: Jamal Mohammad جمال دمحم يوسف ناصر : بأسم 

Yousf Naser  
: شوووووارع الملوووووك طوووووالل جووووووال  -جنوووووين  :العنوووووان 

9233923333  
Address: jenin - share`e almalek talal  

: شارع الملك طالل جوال  -جنين  :عنوان التبليغ 
9233923333  

Address for Services :  jenin - share`e 
almalek talal   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32201  23391 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  32 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food .  -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

and drink  
 In the name of: Jamal Mohammad جمال دمحم يوسف ناصر : بأسم 

Yousf Naser  
: شوووووارع الملوووووك طوووووالل جووووووال  -جنوووووين  :العنوووووان 

9233923333  
Address: jenin - share`e almalek talal  

: شارع الملك طالل جوال  -جنين  :عنوان التبليغ 
9233923333  

Address for Services :  jenin - share`e 
almalek talal   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32202  23393 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز : من اجل 

والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، الخبز 
والمعجنات والحلويات ، والحلوى المثلجة ، العسل 
ودبس السكر، الخميرة ومسحوق الخبازة ، الملح 

 ، البهارات، الثلج ( لتوابلا)والخردل والخل الصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice  

  .In the name of: SOREMARTEC S.A . ايه.سوريمارتيك اس: بأسم 
رو , كووومبليكس بووي, فينوودل بيووزنيس سوونتر :العنوووان 

 لوكسيمبورغ , فيندل 3323-ال, دي تريفيس
Address: Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Treves, L-2632 
Findel, Luxembourg  

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

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32203  23392 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: Coffee, artificial coffee قوم مقام القهوة القهوة وما ي: من اجل 

 In the name of: Sharikat Matahen Bon شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية : بأسم 
Al-Rasheed Mosahima Khososiyah  

, الضوووووفة الغربيوووووة, قلقيليوووووة 33: ص ب :العنووووووان 
 فلسطين 

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

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

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32203  23392 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: Coffee, artificial coffee قوم مقام القهوة القهوة وما ي: من اجل 

 In the name of: Sharikat Matahen Bon شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية : بأسم 
Al-Rasheed Mosahima Khososiyah  

, الضوووووفة الغربيوووووة, قلقيليوووووة 33: ص ب :العنووووووان 
 فلسطين 

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

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

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32204  23393 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: Ice cream and ices البوظة والمثلجات  :من اجل 

شركة مرطبات ركب المساهمة الخصوصية : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Sharikat Moratibat Rukab Al-
Mosahimah Al-Khososiyah Al-Mahdodah  

, الضوووفة الغربيوووة, رام هللا -شوووارع ركوووب  :العنووووان 
 فلسطين 

Address: Rukab Street, Ramallah, The 
West Bank, Palestine  

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

Address for Services :   
 

مشروطة بعدم منح حماية على كلمة اسكيمووالرسوم 
 بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32204  23393 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: Ice cream and ices البوظة والمثلجات  :من اجل 

شركة مرطبات ركب المساهمة الخصوصية : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Sharikat Moratibat Rukab Al-
Mosahimah Al-Khososiyah Al-Mahdodah  

, الضوووفة الغربيوووة, رام هللا -شوووارع ركوووب  :العنووووان 
 فلسطين 

Address: Rukab Street, Ramallah, The 
West Bank, Palestine  

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

Address for Services :   
 

مشروطة بعدم منح حماية على كلمة اسكيمووالرسوم 
 بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32205  23392 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: Ice cream and ices البوظة والمثلجات : من اجل 

شركة مرطبات ركب المساهمة الخصوصية : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Sharikat Moratibat 
Rukab Al-Mosahimah Al-Khososiyah 
Al-Mahdodah  

, الضوووفة الغربيوووة, رام هللا -شوووارع ركوووب  :العنووووان 
 فلسطين 

Address: Rukab Street, Ramallah, The 
West Bank, Palestine  

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

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32205  23392 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 18/09/2017  19/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: Ice cream and ices البوظة والمثلجات : من اجل 

شركة مرطبات ركب المساهمة الخصوصية : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Sharikat Moratibat 
Rukab Al-Mosahimah Al-Khososiyah 
Al-Mahdodah  

, الضوووفة الغربيوووة, رام هللا -شوووارع ركوووب  :العنووووان 
 فلسطين 

Address: Rukab Street, Ramallah, The 
West Bank, Palestine  

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

Address for Services :   
 

 

   

  

  Trade Mark No.: 32208  23399 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
القهوة المثلجة ، الشاي المثلج ، الدقيق : من اجل 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ المثلجات؛ البوظة ،منتجات 

الفطائر والكيك والدونات وكعك  الخبيز والمعنى بها
، بيتزا، سندويشات، حلوى (كيك بالفواكه)وتورتات 

الكيك، خلطات الكيك الجاهزة، حلوى ما بعد الطعام 
والمعنى بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ 
الحلويات وحلوى ما بعد الطعام المصنوعة من 

 الطحين؛ بذور كتان لالستهالك البشري 

In Respect of: Ice Coffee, Ice tea, flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; ice cream; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready cake 
mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; flaxseed for human 
consumption  

  In the name of: Juman Ali Dawod Musa جمان علي داود موسى : بأسم 
 Address: Plestine / Al Khader / Al شارع بوابة الخضر  \الخضر  \فلسطين  :العنوان 

Khader Gate St.  
شارع بوابة  \الخضر  \فلسطين  :عنوان التبليغ 

 الخضر 
Address for Services :  Plestine / Al 
Khader / Al Khader Gate St.   

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32208  23399 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
القهوة المثلجة ، الشاي المثلج ، الدقيق : من اجل 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ المثلجات؛ البوظة ،منتجات 

الفطائر والكيك والدونات وكعك  الخبيز والمعنى بها
، بيتزا، سندويشات، حلوى (كيك بالفواكه)وتورتات 

الكيك، خلطات الكيك الجاهزة، حلوى ما بعد الطعام 
والمعنى بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ 
الحلويات وحلوى ما بعد الطعام المصنوعة من 

 الطحين؛ بذور كتان لالستهالك البشري 

In Respect of: Ice Coffee, Ice tea, flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; ice cream; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready cake 
mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; flaxseed for human 
consumption  

  In the name of: Juman Ali Dawod Musa جمان علي داود موسى : بأسم 
 Address: Plestine / Al Khader / Al شارع بوابة الخضر  \الخضر  \فلسطين  :العنوان 

Khader Gate St.  
شارع بوابة  \الخضر  \فلسطين  :عنوان التبليغ 

 الخضر 
Address for Services :  Plestine / Al 
Khader / Al Khader Gate St.   
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  Trade Mark No.: 32208  23399 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
القهوة المثلجة ، الشاي المثلج ، الدقيق : من اجل 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ المثلجات؛ البوظة ،منتجات 

الفطائر والكيك والدونات وكعك  الخبيز والمعنى بها
، بيتزا، سندويشات، حلوى (كيك بالفواكه)وتورتات 

الكيك، خلطات الكيك الجاهزة، حلوى ما بعد الطعام 
والمعنى بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ 
الحلويات وحلوى ما بعد الطعام المصنوعة من 

 الطحين؛ بذور كتان لالستهالك البشري 

In Respect of: Ice Coffee, Ice tea, flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; ice cream; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready cake 
mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; flaxseed for human 
consumption  

  In the name of: Juman Ali Dawod Musa جمان علي داود موسى : بأسم 
 Address: Plestine / Al Khader / Al شارع بوابة الخضر  \الخضر  \فلسطين  :العنوان 

Khader Gate St.  
شارع بوابة  \الخضر  \فلسطين  :عنوان التبليغ 

 الخضر 
Address for Services :  Plestine / Al 
Khader / Al Khader Gate St.   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32209  23393 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  13 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
سنادات الفرامل للسيارات؛ شاسيهات : من اجل 

سيارات؛ اذرع توصيل للمركبات البرية، بخالف 
حركات والمكائن؛ صرات عجالت اجزاء الم

للمركبات البرية؛ [ كلتشات]المركبات؛ قابضات 
أعمدة نقل الحركة للعربات البرية؛ محاور دواليب 
المركبات؛ محركات للمركبات البرية؛ مخمدات 

 . الصدمات للسيارات؛ مكابح للمركبات

In Respect of: Brake pads for automobiles; 
automobile chassis; connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors and 
engines; hubs for vehicle wheels; clutches for 
land vehicles; transmission shafts for land 
vehicles; axles for vehicles; motors for land 
vehicles; shock absorbers for automobiles; 
brakes for vehicles.  

غوانغزهو فيوريوي اوتوموتيف كومبونينتس : بأسم 
 . ، ال تي دي.آند بارتس كو

In the name of: Guangzhou Furui Automotive 
Components and Parts Co., Ltd.  

، 311. ، نمبووور3393/3392/3393رووم  :العنووووان 
شووووغولينغ روود، تيوووانهي ديسوووتريكت، غوانغزهوووو، 

 الصين 

Address: Room 2904/2905/2906, No.411, 
Shougouling Road, Tianhe District, 
Guangzhou, China  

    : Address for Services  193.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32209  23393 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  13 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
سنادات الفرامل للسيارات؛ شاسيهات : من اجل 

سيارات؛ اذرع توصيل للمركبات البرية، بخالف 
حركات والمكائن؛ صرات عجالت اجزاء الم

للمركبات البرية؛ [ كلتشات]المركبات؛ قابضات 
أعمدة نقل الحركة للعربات البرية؛ محاور دواليب 
المركبات؛ محركات للمركبات البرية؛ مخمدات 

 . الصدمات للسيارات؛ مكابح للمركبات

In Respect of: Brake pads for automobiles; 
automobile chassis; connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors and 
engines; hubs for vehicle wheels; clutches for 
land vehicles; transmission shafts for land 
vehicles; axles for vehicles; motors for land 
vehicles; shock absorbers for automobiles; 
brakes for vehicles.  

غوانغزهو فيوريوي اوتوموتيف كومبونينتس : بأسم 
 . ، ال تي دي.آند بارتس كو

In the name of: Guangzhou Furui Automotive 
Components and Parts Co., Ltd.  

، 311. ، نمبووور3393/3392/3393رووم  :العنووووان 
شووووغولينغ روود، تيوووانهي ديسوووتريكت، غوانغزهوووو، 

 الصين 

Address: Room 2904/2905/2906, No.411, 
Shougouling Road, Tianhe District, 
Guangzhou, China  

    : Address for Services  193.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32210  23319 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
المحركات والمكائن؛ [ لتبريد]مشعات : من اجل 

اجزاء آالت او ]سيور للمحركات والمكائن؛ مضخات 
؛ مكابس للمكائن؛ كاتمات صوت [مكائن او محركات

اجزاء آالت [ ]فالتر]للمحركات والمكائن؛ مرشحات 
؛ معدات اشعال لمحركات االحتراق [او مكائن

ت االحتراق الداخلي؛ الداخلي؛ شمعات اشعال لمحركا
؛ محامل [وصالت كردان]وصالت عامة الحركة 

 [. اجزاء آالت]

In Respect of: Radiators [cooling] for 
motors and engines; belts for motors and 
engines; pumps [parts of machines, engines or 
motors]; pistons for engines; exhausts for 
motors and engines; filters [parts of machines 
or engines]; igniting devices for internal 
combustion engines; sparking plugs for 
internal combustion engines; universal joints 
[Cardan joints]; bearings [parts of machines].  

غوانغزهو فيوريوي اوتوموتيف كومبونينتس : بأسم 
 . ، ال تي دي.آند بارتس كو

In the name of: Guangzhou Furui Automotive 
Components and Parts Co., Ltd.  

، 311. ، نمبووور3393/3392/3393رووم  :العنووووان 
شووووغولينغ روود، تيوووانهي ديسوووتريكت، غوانغزهوووو، 

 الصين 

Address: Room 2904/2905/2906, No.411, 
Shougouling Road, Tianhe District, 
Guangzhou, China  

    : Address for Services  193.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 32212  23313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  13 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
جات المصنوعة من الورق والكرتون والمنت: من اجل 

 . هذه المواد
In Respect of: Paper, cardboard and 
products made of these materials.  

 In the name of: KIMBERLY-CLARK . كالرك اسرائيل لميتد-كيمبرلي: بأسم 
ISRAEL LTD.  

  Address: P.O. Box 231, Ramle 72101, Israel ، اسرائيل 23191، رمله 321ب .ص :العنوان 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,23ب .ص
Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32213  23312 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  13 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
كرتون والمنتجات المصنوعة من الورق وال: من اجل 

 . هذه المواد
In Respect of: Paper, cardboard and 
products made of these materials.  

 In the name of: KIMBERLY-CLARK . كالرك اسرائيل لميتد-كيمبرلي: بأسم 
ISRAEL LTD.  

  Address: P.O. Box 231, Ramle 72101, Israel ، اسرائيل 23191، رمله 321ب .ص :العنوان 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,23ب .ص
Address for Services :   

 

 

  

262

263

 

 

  

  Trade Mark No.: 32210  23319 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
المحركات والمكائن؛ [ لتبريد]مشعات : من اجل 

اجزاء آالت او ]سيور للمحركات والمكائن؛ مضخات 
؛ مكابس للمكائن؛ كاتمات صوت [مكائن او محركات

اجزاء آالت [ ]فالتر]للمحركات والمكائن؛ مرشحات 
؛ معدات اشعال لمحركات االحتراق [او مكائن

ت االحتراق الداخلي؛ الداخلي؛ شمعات اشعال لمحركا
؛ محامل [وصالت كردان]وصالت عامة الحركة 

 [. اجزاء آالت]

In Respect of: Radiators [cooling] for 
motors and engines; belts for motors and 
engines; pumps [parts of machines, engines or 
motors]; pistons for engines; exhausts for 
motors and engines; filters [parts of machines 
or engines]; igniting devices for internal 
combustion engines; sparking plugs for 
internal combustion engines; universal joints 
[Cardan joints]; bearings [parts of machines].  

غوانغزهو فيوريوي اوتوموتيف كومبونينتس : بأسم 
 . ، ال تي دي.آند بارتس كو

In the name of: Guangzhou Furui Automotive 
Components and Parts Co., Ltd.  

، 311. ، نمبووور3393/3392/3393رووم  :العنووووان 
شووووغولينغ روود، تيوووانهي ديسوووتريكت، غوانغزهوووو، 

 الصين 

Address: Room 2904/2905/2906, No.411, 
Shougouling Road, Tianhe District, 
Guangzhou, China  

    : Address for Services  193.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 32214  23313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  13 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
الورق والكرتون والمنتجات المصنوعة من :  من اجل

 . هذه المواد
In Respect of: Paper, cardboard and 
products made of these materials.  

 In the name of: KIMBERLY-CLARK . كالرك اسرائيل لميتد-كيمبرلي: بأسم 
ISRAEL LTD.  

  Address: P.O. Box 231, Ramle 72101, Israel ، اسرائيل 23191، رمله 321ب .ص :العنوان 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,23ب .ص
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32215  23312 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  13 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
الورق والكرتون والمنتجات المصنوعة من : من اجل 

 . هذه المواد
In Respect of: Paper, cardboard and 
products made of these materials.  

 In the name of: KIMBERLY-CLARK . كالرك اسرائيل لميتد-كيمبرلي: بأسم 
ISRAEL LTD.  

 ,Address: P.O. Box 231, Ramle 72101 ل ، اسرائي23191، رمله 321ب .ص :العنوان 
Israel  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32214  23313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  13 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
الورق والكرتون والمنتجات المصنوعة من :  من اجل

 . هذه المواد
In Respect of: Paper, cardboard and 
products made of these materials.  

 In the name of: KIMBERLY-CLARK . كالرك اسرائيل لميتد-كيمبرلي: بأسم 
ISRAEL LTD.  

  Address: P.O. Box 231, Ramle 72101, Israel ، اسرائيل 23191، رمله 321ب .ص :العنوان 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,23ب .ص
Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32215  23312 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  13 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
الورق والكرتون والمنتجات المصنوعة من : من اجل 

 . هذه المواد
In Respect of: Paper, cardboard and 
products made of these materials.  

 In the name of: KIMBERLY-CLARK . كالرك اسرائيل لميتد-كيمبرلي: بأسم 
ISRAEL LTD.  

 ,Address: P.O. Box 231, Ramle 72101 ل ، اسرائي23191، رمله 321ب .ص :العنوان 
Israel  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 

Address for Services :   
 

 
  

   
 

  

  Trade Mark No.: 32216  23313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
اللحم والسمك والطيور والقنص، خالصات : من اجل 

اللحم، الفواكه والخضار المجففة أو المفرزة أو 
المطبوخة، الهالم والمربى والكومبوت، البيض، 
الحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والشحوم المعدة 
لالكل، االجبان، السلطات، توابل السلطات، زيوت 

ت اللحوم واضافات الدجاج واضافات الطبخ، اضافا
 . الجبن واضافات الفواكه والخضار للبيتزا

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats; cheeses; salads, salad 
dressings; cooking oils; meat toppings, chicken 
toppings, cheese toppings, fruit toppings and 
vegetable toppings for pizza.  

  In the name of: Pizza Hut International, LLC . بيتزا هت انترناشينال، ال ال سي: بأسم 
كوربوريوووت  2199شوووركة مووون ديالويووور ،  :العنووووان 

، الواليووات المتحوودة 22933درايووف، بالنووو، تكسوواس 
 االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, 
U.S.A.  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

Address for Services :   
 

 

  

   
 

  

  Trade Mark No.: 32216  23313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
اللحم والسمك والطيور والقنص، خالصات : من اجل 

اللحم، الفواكه والخضار المجففة أو المفرزة أو 
المطبوخة، الهالم والمربى والكومبوت، البيض، 
الحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والشحوم المعدة 
لالكل، االجبان، السلطات، توابل السلطات، زيوت 

ت اللحوم واضافات الدجاج واضافات الطبخ، اضافا
 . الجبن واضافات الفواكه والخضار للبيتزا

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats; cheeses; salads, salad 
dressings; cooking oils; meat toppings, chicken 
toppings, cheese toppings, fruit toppings and 
vegetable toppings for pizza.  

  In the name of: Pizza Hut International, LLC . بيتزا هت انترناشينال، ال ال سي: بأسم 
كوربوريوووت  2199شوووركة مووون ديالويووور ،  :العنووووان 

، الواليووات المتحوودة 22933درايووف، بالنووو، تكسوواس 
 االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, 
U.S.A.  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32217  23312 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  29 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو ومماثالت القهوة، : من اجل 

االرز، التابيوكا والساغو، الدقيق والمستحضرات 
الخبز والمعجنات والحلوى،  المصنوعة من الحبوب،

المثلجات والسكر والعسل والدبس، الخميرة 
ومسحوق الخبز، الملح، الخردل، الخل والصلصة 

، التوابل، الجليد، التوابل، اللفائف (البهارات)
والبسكوت والخبز والكعك والبيتزا، صالصات البيتزا، 
اطراف فطائر البيتزا، عجينة البيتزا، ساندويشات 

 . الباستا ومقبالت الباستا الجاهزة البيتزا،

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
flour and preparations made from 
cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice; seasonings; rolls, biscuits, 
breads, cakes, pizza; pizza sauces; pizza 
pie crusts; pizza dough; pizza 
sandwiches; pasta and prepared pasta 
entrees  

 ,In the name of: Pizza Hut International . بيتزا هت انترناشينال، ال ال سي: بأسم 
LLC  

كوربوريوووت  2199شوووركة مووون ديالويووور ،  :العنووووان 
، الواليووات المتحوودة 22933درايووف، بالنووو، تكسوواس 

 االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, 
U.S.A.  

مون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محا :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

Address for Services :   
 

 

  

   
 

  

  Trade Mark No.: 32216  23313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
اللحم والسمك والطيور والقنص، خالصات : من اجل 

اللحم، الفواكه والخضار المجففة أو المفرزة أو 
المطبوخة، الهالم والمربى والكومبوت، البيض، 
الحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والشحوم المعدة 
لالكل، االجبان، السلطات، توابل السلطات، زيوت 

ت اللحوم واضافات الدجاج واضافات الطبخ، اضافا
 . الجبن واضافات الفواكه والخضار للبيتزا

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats; cheeses; salads, salad 
dressings; cooking oils; meat toppings, chicken 
toppings, cheese toppings, fruit toppings and 
vegetable toppings for pizza.  

  In the name of: Pizza Hut International, LLC . بيتزا هت انترناشينال، ال ال سي: بأسم 
كوربوريوووت  2199شوووركة مووون ديالويووور ،  :العنووووان 

، الواليووات المتحوودة 22933درايووف، بالنووو، تكسوواس 
 االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, 
U.S.A.  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32218  23319 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  32 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
خدمات توفير الطعام والشراب، المطاعم : من اجل 

قاهي والمقاصف ومطاعم الوجبات الخفيفة والم
ومنافذ للوجبات السريعة، خدمات تقديم الطعام، 
 توفير خدمات طلب الطعام عن طريق شبكات االنترنت 

In Respect of: Services for providing food 
and drink; restaurants, snack bars, cafes, 
canteens and fast-food outlets; catering 
services; the provision of food-ordering 
services through an on-line computer network.  

 ,In the name of: Pizza Hut International . بيتزا هت انترناشينال، ال ال سي: بأسم 
LLC  

كوربوريت  2199شركة من ديالوير ،  :العنوان 
، الواليات المتحدة 22933درايف، بالنو، تكساس 

 االمريكية 

Address: a Delaware Corporation, of 
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, 
U.S.A.  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

268

269  

 

  

  Trade Mark No.: 32219  23313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  39 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: kids toys العاب اطفال : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT ABU ITAMAH شركة ابو اطعيمة لالدوات المنزلية وااللعاب : بأسم 
LLADAWAT ALMANZLIAH WALALAAB  

  Address: HEBRON WAD ALHARRIAH الخليل واد الهرية  :العنوان 
 الخليل واد الهرية  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  HEBRON 
WAD ALHARRIAH   
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  Trade Mark No.: 32220  23339 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  19 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
األجهزة واألدوات الطبية؛ أجهزة تخطيط : من اجل 

القلب الكهربائي وقطعها وتركيباتها؛ أجهزة تخطيط 
يبية وقطعها وتركيباتها؛ أجهزة القلب الكهربائي التدر

تخطيط القلب الكهربائي للجهاز القلبي الوعائي 
وقطعها وتركيباتها؛ المسجالت لنتائج أجهزة تخطيط 
القلب الكهربائي وقطعها وتركيباتها؛ أجهزة تخطيط 
الدماغ الكهربائي وقطعها وتركيباتها؛ أجهزة تخطيط 

س ضغط القلب الكهربائي وقطعها وتركيباتها؛ مقايي
الدم وقطعها وتركيباتها؛ شاشات عرض تموجات 
النبض وقطعها وتركيباتها؛ شاشات اإلشارات 
الحيوية وقطعها وتركيباتها؛ شاشات مراقبة المرضى 
وقطعها وتركيباتها؛ شاشات األسرة لالستعمال الطبي 
وقطعها وتركيباتها؛ الشاشات المركزية لالستعمال 

زة القياس عن بعد الطبي وقطعها وتركيباتها؛ أجه
لإلشارات الحيوية وقطعها وتركيباتها؛ المرسالت 
والمستقبالت لشاشات المراقبة، لإلستعماِل الطبيِ، 
القطع واللوازم التابعة لها؛ أجهزة مراقبة ضغط الدم 
وقطعها وتركيباتها؛ أجهزة مراقبة تيارات الجهاز 
العصبي لالستعمال الطبي وقطعها وتركيباتها؛ أجهزة 

اقبة غاز التخدير لالستعمال الطبي وقطعها مر
وتركيباتها؛ أجهزة مراقبة تركيز ثاني أكسيد الكربون 
في غازات التنفس لالستعمال الطبي وقطعها 
وتركيباتها؛ أجهزة تنظيم ضربات القلب وقطعها 
وتركيباتها؛ منظمات ضربات القلب الخارجية 

ق المؤتمتة وقطعها وتركيباتها؛ أجهزة الموجات فو
الصوتية وقطعها وتركيباتها؛ أنابيب القسطرة؛ 
األقطاب الكهربائية لالستعمال الطبي؛ مكثفات 
األوكسجين لالستعمال الطبي وقطعها وتركيباتها؛ 
مسجالت تنظير المسالك البولية لالستعمال الطبي 
وقطعها وتركيباتها؛ أجهزة التنفس لالستعمال الطبي 

ارة وقطعها وقطعها وتركيباتها؛ موازين الحر

In Respect of: Medical apparatus and 
instruments; electrocardiographs and parts 
and fittings thereof; exercise 
electrocardiographs and parts and fittings 
thereof; holter electrocardiographs and parts 
and fittings thereof; electrocardiographic 
recorders and parts and fittings thereof; 
electroencephalographs and parts and fittings 
thereof; electromyographs and parts and 
fittings thereof; sphygmomanometers and 
parts and fittings thereof; pulse wave monitors 
and parts and fittings thereof; vital signs 
monitors and parts and fittings thereof; 
patient monitors and parts and fittings 
thereof; bedside monitors for medical use and 
parts and fittings thereof; central monitors for 
medical use and parts and fittings thereof; 
vital sign telemeters and parts and fittings 
thereof; transmitters and receivers for 
monitors, for medical use, and parts and 
fittings thereof; blood pressure monitors and 
parts and fittings thereof; evoked potential 
monitors for medical use and parts and fittings 
thereof; anesthesia gas monitors for medical 
use and parts and fittings thereof; 
capnography monitors for medical use and 
parts and fittings thereof; defibrillators and 
parts and fittings thereof; automated external 
defibrillator and parts and fittings thereof; 
ultrasonograph and parts and fittings thereof; 
catheter; electrode for medical use; oxygen 
concentrator for medical use and parts and 
fittings thereof; polysomnography recorders 
for medical use and parts and fittings thereof; 
respirators for medical use and parts and 
fittings thereof; thermometers and parts and 

وتركيباتها؛ مقاييس تأكسج النبض وقطعها 
 . وتركيباتها

fittings thereof; pulse oximeter and parts and 
fittings thereof.  

 In the name of: FUKUDA DENSHI ، ليميتد .فوكودا دينشي كو: بأسم 
CO., LTD.  

كوو،  -تشوومي، بونكيوو  - 2، هونغوو 23-3 :العنوان 
 طوكيو ، اليابان 

Address: 39-4, Hongo 3-chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo, Japan  

  –سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 رة البي 3323ب .ص 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32223  23332 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: potato chips شيبس بطاطا : من اجل 

 In the name of: shariket sbaydar lel در لتجارة المواد الغذائية شركة سباي: بأسم 
tejaret almawad alghthaeyah  

  Address: nablus - beta al tahta tel :09253312  933232213بيتا التحتا ، تلفون  -نابلس  :العنوان 
 بيتا التحتا ،  -نابلس  :عنوان التبليغ 

  933232213تلفون 
Address for Services :  nablus - beta al 
tahta tel :09253312   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32221  23331 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  32 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
 ,In Respect of: Clothing, footwear المالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 

headgear  
 In the name of: sami darwesh jum'ah سامي درويش جمعة جروان : أسم ب

jarwan  
  Address: nablus - jawwal : 0598242408  9239333399: جوال  -نابلس  :العنوان 

  9239333399: جوال  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - 
jawwal : 0598242408   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32221  23331 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  32 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
 ,In Respect of: Clothing, footwear المالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 

headgear  
 In the name of: sami darwesh jum'ah سامي درويش جمعة جروان : أسم ب

jarwan  
  Address: nablus - jawwal : 0598242408  9239333399: جوال  -نابلس  :العنوان 

  9239333399: جوال  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - 
jawwal : 0598242408   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32222  23333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  22 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

 . بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: sami darwesh jum'ah سامي درويش جمعة جروان : بأسم 
jarwan  

  Address: nablus - jawwal : 0598242408  9239333399: جوال  -نابلس  :العنوان 
  9239333399: جوال  -نابلس  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  nablus - 
jawwal : 0598242408   
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  Trade Mark No.: 32223  23332 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  33 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
  In Respect of: potato chips شيبس بطاطا : من اجل 

 In the name of: shariket sbaydar lel در لتجارة المواد الغذائية شركة سباي: بأسم 
tejaret almawad alghthaeyah  

  Address: nablus - beta al tahta tel :09253312  933232213بيتا التحتا ، تلفون  -نابلس  :العنوان 
 بيتا التحتا ،  -نابلس  :عنوان التبليغ 

  933232213تلفون 
Address for Services :  nablus - beta al 
tahta tel :09253312   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32221  23331 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  32 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
 ,In Respect of: Clothing, footwear المالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 

headgear  
 In the name of: sami darwesh jum'ah سامي درويش جمعة جروان : أسم ب

jarwan  
  Address: nablus - jawwal : 0598242408  9239333399: جوال  -نابلس  :العنوان 

  9239333399: جوال  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - 
jawwal : 0598242408   
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  Trade Mark No.: 32224  23333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  29 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
االتصاالت ،خدمات لوحات النشرات : من اجل 

االلكترونية، توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن 
 بعد 

In Respect of: Electronic bulletin board 
services [telecommunications services, 
Providing telecommunication channels for 
teleshopping  

 In the name of: HUDA MOHAMED هدى دمحم سليمان الصاوي : بأسم 
SULIMAN ALSAWI  

 Address: SHAREA ALERSAL AMARET شارع االرسال عمارة السالم الطابق الثالث  :العنوان 
ALSALAM ALTABEQ ALTHALETH  

 شارع االرسال عمارة السالم :نوان التبليغ ع
 الطابق الثالث  

 

Address for Services :  SHAREA 
ALERSAL AMARET ALSALAM 
ALTABEQ ALTHALETH   

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

 العام بمعزل عن العالمة  االستخدام

   
 

 
  

 
 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32225  23332 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4  3 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
 In Respect of: candles and wicks for شموع وفتائل لالضاءة والفحم ,مواد اضاءة : من اجل 

lighting &gharcoal  
 In the name of: shariket peak letejaret شركة بيك لتجارة وتوزيع المواد الغذائية : بأسم 

watawzee al mawad al ghethaeyah  
  Address: nablus burj rafdia  9233223393برج رفيديا جوال -نابلس :العنوان 

 برج رفيديا-نابلس :عنوان التبليغ 
  9233223393ل جوا 

Address for Services :  nablus burj 
rafdia   
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  Trade Mark No.: 32226  23333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  19 :في الصنف 

  Date: 19/09/2017  13/93/3912 :التاريخ 
ئب حقائب صغيرة ، حقاب ظهر ، حقا: من اجل 

جلدية للتعبئة ، حقائب للرياضة ، ( أكياس وأجربة )
حقائب مالبس سفرية ، حقائب للشاطئ ، محافظ 

، جزادين ( محافظ جيب ) جلدية ، محافظ للبطاقات 
, مشبكة من سالسل ، حقائب يد ، سيور جلد كتفية 

 حقائب مدرسية , سيور جلدية ، جزادين 

In Respect of: Attaché cases , Backpacks , 
Bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging , Bags for sports , Bags (Garment) 
for travel , Beach bags , Briefcases , Card cases 
[notecases] , Chain mesh purses , Handbags , 
Leather shoulder belts , Leather straps , 
Purses , Satchels (School  

كارمن الياس جميل / لينا الياس جميل بوشة : بأسم 
 سعادة 

In the name of: Lina Elias Jamil Bosheh 
/ Carmen Elias Jamil Saadeh  

  Address: Birzeit Albalda Alqadema بيرزيت البلدة القديمة  :العنوان 
 بيرزيت البلدة القديمة  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Birzeit Albalda 
Alqadema   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32229  92223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  93 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: BRODCASTING SERVICES خدمات البث االذاعي : من اجل 

شركة لمسات الشرق لالنتاج االعالمي : بأسم 
 والتلفزيوني 

In the name of: SHAREKAT LAMSAT 
ALSHARQLLINTAJ ALIALAME 
WATALVESZEONE  

  Address: DURA  2933332332الخليل دورا  :العنوان 
  2933332332الخليل دورا  :عنوان التبليغ 

  
Address for Services :  DURA  
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  Trade Mark No.: 32230  92292 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
بيع األجهزه الخلويه والكمبيوتر : من اجل 

 ومستلزماتها 
In Respect of: mobile equipments and 
computer  

 In the name of: Ahmad Yaser د صالح احمد ياسر محمو: بأسم 
Mahmoud Saleh  

 - Address: ALSAWEYA - NABLUS  2913333090:جوال  -نابلس  -الساويه  :العنوان 
JAWWAL : 0568888131  

جوال  -نابلس  -الساويه  :عنوان التبليغ 
:2913333090  
 

Address for Services :  ALSAWEYA - 
NABLUS - JAWWAL : 0568888131   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32231  92290 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: .Pharmaceutical preparations . المستحضرات الصيدالنية: من اجل 

  In the name of: .Ipsen Biopharm Ltd ابسني بيوفارم ليميتد : أبسم 
ريكستها  اندستتريال استتي ،  -، أش روود 3يونيت   :العنوان 
 يوأف ريكسها  ، المملكة المتحدة  3 09أل أل 

Address: Unit 9, Ash Road- Wrexham 
Industrial Estate, LL13 9UF Wrexham, 
United Kingdom  

 كية الفكرية سابا وشركاهم للمل :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .ص  

 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32232  92292 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
 In Respect of: .Pharmaceutical . المستحضرات الصيدالنية: من اجل 

preparations  
  In the name of: Ipsen Pharma SAS ابسين فارما أس ايه أس : بأسم 

 32022، كتتتواي جيتتتورجيس جتتتورس، 19 :العنتتتوان 
 بولوغني بيالنكورت، فرنسا 

Address: 65, Quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne Billancourt, France  

ص  -رية سابا وشركاهم للملكية الفك: عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32230  92292 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
بيع األجهزه الخلويه والكمبيوتر : من اجل 

 ومستلزماتها 
In Respect of: mobile equipments and 
computer  

 In the name of: Ahmad Yaser د صالح احمد ياسر محمو: بأسم 
Mahmoud Saleh  

 - Address: ALSAWEYA - NABLUS  2913333090:جوال  -نابلس  -الساويه  :العنوان 
JAWWAL : 0568888131  

جوال  -نابلس  -الساويه  :عنوان التبليغ 
:2913333090  
 

Address for Services :  ALSAWEYA - 
NABLUS - JAWWAL : 0568888131   
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  Trade Mark No.: 32233  92299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: .Pharmaceutical preparations . المستحضرات الصيدالنية: من اجل 

  In the name of: Ipsen Pharma SAS ابسني فارما أس ايه أس : أبسم 
بولتتوغني  32022، كتتواي جيتتورجيس جتتورس، 19 :العنتتوان 

 بيالنكورت، فرنسا 
Address: 65, Quai Georges Gorse, 92100 
Boulogne Billancourt, France  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .

 

Address for Services :   
 

 

   

  

  Trade Mark No.: 32234  92297 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 

الدعاية واإلعالن في مجال السياحة والسفر، : من اجل 

ال السياحة والسفر، تنظيم وعقد المؤتمرات في مج

تمثيل أشخاص وشركات يعملون في مجال السياحة 

, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, والسفر، االعالنات

, خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة السياحية

تنظيم المعارض للغايات االعالنية أو الخدمات 

خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو , الترويجية

خدمات عرض , تحرير النصوص االعالنية, رويجالت

العالقات , (الطراف اخرى)ترويج المبيعات , عامة

المساعدة في , نشر مواد الدعاية واإلعالن, العامة

البحث عن المعلومات لالخرين في , إدارة األعمال

تجميع المعلومات في قواعد بيانات , ملفات حاسوب

, واإلعالنتحضير أعمدة الدعاية , النسخ, حاسوب

دراسات , نسخ الوثائق, تحديث مواد الدعاية واإلعالن

, الدعاية واإلعالن الخارجي, لصق اإلعالنات, السوق

تنظيم المعلومات في قواعد بيانات , إستطالعات الرأي

 . نشر نصوص الدعاية واإلعالن, حاسوب

In Respect of: Advertising in the field 
of tourism and travel, arranging and 
holding conferences in the field of 
tourism and travel, representing 
individuals and companies operating 
in the field of tourism and travel, 
advertising, business planning, 
business management, assistance 
services for business management or 
business activities for tourism 
companies, the organization of fairs 
for the purposes of advertising or 
promotional services, preparing 
advertising or sales promotion models, 
editing advertising texts, public display 
services, sales promotion (for other 
parties), public relations, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, 
search for information to others in the 
computer files, compiling information 
in computer databases, transcription, 
preparation of advertising columns, 
updating advertising materials, copies 
of documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external 
advertising, polls, organize 
information in computer databases, 
publish texts advertising agencies.  
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 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
  9ط -ي را  هللا برج را  هللا التجار -االستشارية 

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32236  92291 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المالبس و األحذية ، والمالبس الرياضية ، : ن اجل م

 . وجميع انواع االحذية والمالبس
In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes and clothing  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

را  هللا برج را  هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  9ط -
 

Address for Services :   

 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32234  92297 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 

الدعاية واإلعالن في مجال السياحة والسفر، : من اجل 

ال السياحة والسفر، تنظيم وعقد المؤتمرات في مج

تمثيل أشخاص وشركات يعملون في مجال السياحة 

, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, والسفر، االعالنات

, خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة السياحية

تنظيم المعارض للغايات االعالنية أو الخدمات 

خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو , الترويجية

خدمات عرض , تحرير النصوص االعالنية, رويجالت

العالقات , (الطراف اخرى)ترويج المبيعات , عامة

المساعدة في , نشر مواد الدعاية واإلعالن, العامة

البحث عن المعلومات لالخرين في , إدارة األعمال

تجميع المعلومات في قواعد بيانات , ملفات حاسوب

, واإلعالنتحضير أعمدة الدعاية , النسخ, حاسوب

دراسات , نسخ الوثائق, تحديث مواد الدعاية واإلعالن

, الدعاية واإلعالن الخارجي, لصق اإلعالنات, السوق

تنظيم المعلومات في قواعد بيانات , إستطالعات الرأي

 . نشر نصوص الدعاية واإلعالن, حاسوب

In Respect of: Advertising in the field 
of tourism and travel, arranging and 
holding conferences in the field of 
tourism and travel, representing 
individuals and companies operating 
in the field of tourism and travel, 
advertising, business planning, 
business management, assistance 
services for business management or 
business activities for tourism 
companies, the organization of fairs 
for the purposes of advertising or 
promotional services, preparing 
advertising or sales promotion models, 
editing advertising texts, public display 
services, sales promotion (for other 
parties), public relations, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, 
search for information to others in the 
computer files, compiling information 
in computer databases, transcription, 
preparation of advertising columns, 
updating advertising materials, copies 
of documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external 
advertising, polls, organize 
information in computer databases, 
publish texts advertising agencies.  
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  Trade Mark No.: 32235  92299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المالبس و األحذية ، والمالبس الرياضية ، : من اجل 

 . وجميع انواع االحذية والمالبس
In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes and clothing  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :لتبليغ عنوان ا

را  هللا برج را  هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  9ط -
 

Address for Services :   

 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32235  92299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المالبس و األحذية ، والمالبس الرياضية ، : من اجل 

 . وجميع انواع االحذية والمالبس
In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes and clothing  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :لتبليغ عنوان ا

را  هللا برج را  هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  9ط -
 

Address for Services :   

 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32235  92299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المالبس و األحذية ، والمالبس الرياضية ، : من اجل 

 . وجميع انواع االحذية والمالبس
In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes and clothing  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :لتبليغ عنوان ا

را  هللا برج را  هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  9ط -
 

Address for Services :   

 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32235  92299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المالبس و األحذية ، والمالبس الرياضية ، : من اجل 

 . وجميع انواع االحذية والمالبس
In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes and clothing  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :لتبليغ عنوان ا

را  هللا برج را  هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  9ط -
 

Address for Services :   

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32236  92291 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المالبس و األحذية ، والمالبس الرياضية ، : ن اجل م

 . وجميع انواع االحذية والمالبس
In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes and clothing  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

را  هللا برج را  هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  9ط -
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32236  92291 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المالبس و األحذية ، والمالبس الرياضية ، : ن اجل م

 . وجميع انواع االحذية والمالبس
In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes and clothing  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

را  هللا برج را  هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  9ط -
 

Address for Services :   

 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32237  92292 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
الدعاية واإلعالن في مجال السياحة : من اجل 

والسفر، تنظيم وعقد المؤتمرات في مجال السياحة 
والسفر، تمثيل أشخاص وشركات يعملون في مجال 

ارة اد, تنظيم االعمال, السياحة والسفر، االعالنات
خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة , االعمال

تنظيم المعارض للغايات االعالنية أو , السياحية
خدمات إعداد نماذج الدعاية , الخدمات الترويجية

, تحرير النصوص االعالنية, واإلعالن أو الترويج
الطراف )ترويج المبيعات , خدمات عرض عامة

, مواد الدعاية واإلعالننشر , العالقات العامة, (اخرى
البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب
نسخ , تحديث مواد الدعاية واإلعالن, واإلعالن
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, الخارجي واإلعالن
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

 . الدعاية واإلعالن

In Respect of: Advertising in the field of 
tourism and travel, arranging and holding 
conferences in the field of tourism and travel, 
representing individuals and companies 
operating in the field of tourism and travel, 
advertising, business planning, business 
management, assistance services for business 
management or business activities for tourism 
companies, the organization of fairs for the 
purposes of advertising or promotional 
services, preparing advertising or sales 
promotion models, editing advertising texts, 
public display services, sales promotion (for 
other parties), public relations, dissemination 
of advertising materials, assisting in business 
management, search for information to others 
in the computer files, compiling information in 
computer databases, transcription, 
preparation of advertising columns, updating 
advertising materials, copies of documents, 
market studies, pasting advertising, publicity 
and external advertising, polls, organize 
information in computer databases, publish 
texts advertising agencies.  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  9ط -ي را  هللا برج را  هللا التجار -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

   

285

 

 

  

  Trade Mark No.: 32236  92291 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المالبس و األحذية ، والمالبس الرياضية ، : ن اجل م

 . وجميع انواع االحذية والمالبس
In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes and clothing  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

را  هللا برج را  هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  9ط -
 

Address for Services :   

 

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32235  92299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المالبس و األحذية ، والمالبس الرياضية ، : من اجل 

 . وجميع انواع االحذية والمالبس
In Respect of: Clothing and footwear, 
sportswear, and all kinds of shoes and clothing  

 In the name of: Sharkeet Baby Fist Lil شركة بيبي فس  للمنسوجات وااللبسة : بأسم 
Mansojaat W Al Elbseh  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -را  هللا  :العنوان 
اتقان  -المحامي مهند عساف  :لتبليغ عنوان ا

را  هللا برج را  هللا التجاري  -للخدمات االستشارية 
  9ط -
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32238  92293 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 
  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
موزعات صورة , أسالك كاميرات ,اسالك ستالي  : من اجل 

رسيفرات , أسالك أتش أي دي ,تلفزيونات , وصوت و ستالي 

أسالك , كاميرات ,حمالت تلفزيون , أطباق , لواقط ستالي  , 

بجميع أنواعها اكسسوارت موبايل و موبايل وجميع ما ذكر 

  3في صنف 

In Respect of: Cable for satellite , cable 
for cctv ,suplitter for video and audio 
and satellite,TV ,cable hdmi 
,recivers,lnb,dish,camera.dvr,all cable 
for electronics and 
electricity,accessories mobail and 
mobail , and all include in class 9  

 In the name of: Amer Ahmad عامر احمد عبدالفتاح مرعي : بأسم 
Abdelfatah Marie  

يتتتزا نتتابلس رفيتتديا شتتارع الجامعتته مقابتتل ب :العنتتوان 
 هاوس 

Address: Nablus Rafediya Moqabel 
Petza House  

نابلس رفيديا شارع الجامعه مقابل  :عنوان التبليغ 
 بيتزا هاوس 

 

Address for Services :  Nablus 
Rafediya Moqabel Petza House   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32239  92293 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 
  Date: 20/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
موزعات , أسالك كاميرات ,اسالك ستالي  : من اجل 

أسالك أتش ,تلفزيونات , صورة وصوت و ستالي 
حمالت , أطباق , لواقط ستالي  , رسيفرات , أي دي 

أسالك بجميع أنواعها , كاميرات ,تلفزيون 
ل وجميع ما ذكر في اكسسوارت موبايل و موباي

 صنف 

In Respect of: Cable for satellite , cable for 
cctv ,suplitter for video and audio and 
satellite,TV ,cable hdmi 
,recivers,lnb,dish,camera.dvr,all cable for 
electronics and electricity,accessories mobail 
and mobail , and all include in class 9  

 In the name of: Amer Ahmad عامر احمد عبدالفتاح مرعي : بأسم 
Abdelfatah Marie  

نتتابلس رفيتتديا شتتارع الجامعتته مقابتتل بيتتتزا  :العنتتوان 
 هاوس 

Address: Nablus Rafediya Moqabel 
Petza House  

نابلس رفيديا شارع الجامعه مقابل  :عنوان التبليغ 
 بيتزا هاوس 

 

Address for Services :  Nablus 
Rafediya Moqabel Petza House   

 

  

286

287
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  Trade Mark No.: 32240  92272 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفعيل : من اجل 

  النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

  In the name of: emad foud rida halawa عماد فؤاد رضا حالوة : بأسم 
 Address: nablus- share asera jawwal  2932779992شارع عصيرة -نابلس  :العنوان 

0592445537  
شارع عصيرة -نابلس  :ن التبليغ عنوا

2932779992  
 

Address for Services :  nablus- share 
asera jawwal 0592445537   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32241  92270 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: halva الوه الح: من اجل 

 In the name of: mohanad sameer مهند سمير عبد الرؤوف ابوعلي : بأسم 
abdalrauof abu ali  

 Address: nablus share aseerah jawwal  2933222229جوال -شارع عصيرة -نابلس :العنوان 
0598220723  

جوال -شارع عصيرة -نابلس :عنوان التبليغ 
2933222229  

Address for Services :  nablus share 
aseerah jawwal 0598220723   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
باستخدا  الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقا  

 ذات االستخدا  العا  بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

288

289

290

 

 

  

  Trade Mark No.: 32240  92272 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفعيل : من اجل 

  النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

  In the name of: emad foud rida halawa عماد فؤاد رضا حالوة : بأسم 
 Address: nablus- share asera jawwal  2932779992شارع عصيرة -نابلس  :العنوان 

0592445537  
شارع عصيرة -نابلس  :ن التبليغ عنوا

2932779992  
 

Address for Services :  nablus- share 
asera jawwal 0592445537   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32241  92270 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: halva الوه الح: من اجل 

 In the name of: mohanad sameer مهند سمير عبد الرؤوف ابوعلي : بأسم 
abdalrauof abu ali  

 Address: nablus share aseerah jawwal  2933222229جوال -شارع عصيرة -نابلس :العنوان 
0598220723  

جوال -شارع عصيرة -نابلس :عنوان التبليغ 
2933222229  

Address for Services :  nablus share 
aseerah jawwal 0598220723   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
باستخدا  الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقا  

 ذات االستخدا  العا  بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32242  92272 :ارية رقم العالمة التج
  In Class: 38  93 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Radio broadcasting services خدمات البث االذاعي : من اجل 

 In the name of: Shareket Alemra Le شركة الميرا لخدمات التجارة واالعال  : بأسم 
Khadamat AL Tejara w Al Ialam  

  Address: Ramallah را  هللا  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32242  92272 :ارية رقم العالمة التج
  In Class: 38  93 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Radio broadcasting services خدمات البث االذاعي : من اجل 

 In the name of: Shareket Alemra Le شركة الميرا لخدمات التجارة واالعال  : بأسم 
Khadamat AL Tejara w Al Ialam  

  Address: Ramallah را  هللا  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32244  92277 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  01 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Soft Facial Tissue محار  ناعمه : من اجل 

 In the name of: mohammad farouq دمحم فاروق دمحم البزور : بأسم 
mohammad bzour  

  Address: raba- wast l balad  2933190101:وسط البلد جوال  -رابا :العنوان 
 وسط البلد  -رابا :عنوان التبليغ 

  2933190101:جوال 
 

Address for Services :  raba- wast l 
balad   

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32245  92279 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  01 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Soft Facial Tissue محار  ناعمه : من اجل 

 In the name of: Mohammad Farouq دمحم فاروق دمحم البزور : بأسم 
Mohammad Bzour  

  Address: Raba- wast al balad  2933190101:وسط البلد جوال -رابا :العنوان 
 وسط البلد-رابا :عنوان التبليغ 

  2933190101:جوال  
 

Address for Services :  Raba- wast al 
balad   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32246  92271 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  92 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Energy Drink مشروبات الطاقة : من اجل 
اهمة شركة بال درينك للمشروبات مس: بأسم 

 خصوصية 
In the name of: Sharekat Pal Drink 
Lelmashrobat Mosahama Khososiya  

 Address: Nileen Tareeq Almidya Qurb نعلين طريق المديا قرب محطة الغاز  :العنوان 
Mahatat Algaz  

جوال  7را  هللا عمارة طنوس ط  :عنوان التبليغ 
2933099929  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32242  92272 :ارية رقم العالمة التج
  In Class: 38  93 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Radio broadcasting services خدمات البث االذاعي : من اجل 

 In the name of: Shareket Alemra Le شركة الميرا لخدمات التجارة واالعال  : بأسم 
Khadamat AL Tejara w Al Ialam  

  Address: Ramallah را  هللا  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
 

Address for Services :   
 

 
  

291

292

293

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32244  92277 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  01 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Soft Facial Tissue محار  ناعمه : من اجل 

 In the name of: mohammad farouq دمحم فاروق دمحم البزور : بأسم 
mohammad bzour  

  Address: raba- wast l balad  2933190101:وسط البلد جوال  -رابا :العنوان 
 وسط البلد  -رابا :عنوان التبليغ 

  2933190101:جوال 
 

Address for Services :  raba- wast l 
balad   

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32245  92279 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  01 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Soft Facial Tissue محار  ناعمه : من اجل 

 In the name of: Mohammad Farouq دمحم فاروق دمحم البزور : بأسم 
Mohammad Bzour  

  Address: Raba- wast al balad  2933190101:وسط البلد جوال -رابا :العنوان 
 وسط البلد-رابا :عنوان التبليغ 

  2933190101:جوال  
 

Address for Services :  Raba- wast al 
balad   
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  Trade Mark No.: 32247  92272 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  93 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  27/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Telecommunications االتصاالت : من اجل 

شركة مدى العرب للخدمات العامة مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mada Alarab 
Lelkhadamat Alama Mosahama 
Khososiya  

  Address: Ramallah Emaret Burj Alshekh را  هللا عمارة برج الشيخ  :العنوان 
جوال  9را  هللا عمارة طنوس ط :عنوان التبليغ 
2933133993  

 

Address for Services :   
 

 

  

294

295
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32248  92273 :رية رقم العالمة التجا
  In Class: 11  00 :في الصنف 

  Date: 25/09/2017  29/23/2202 :التاريخ 
اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار : من اجل 

والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وامداد المياه 
 / واالغراض الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes.  

  In the name of: SCAME PARRE S.P.A ب ا .سكامي باريه س: بأسم 
بتتتاري بتتتي جتتتي  27222، 09شتتتارع كوستتتتا ايرتتتتا  :العنتتتوان 
 ايطاليا 

Address: Street costa erta 15 , 24020 
parre bg italy  

را  هللا، شارع ركب، عمارة طنوس،  :عنوان التبليغ 
 ، مكتب المحامي رمزي عفانة، (9)ط 
 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية 
المطلق باستخدا  الكلمات والعبارات والرسومات 

االستخدا  العا  بمعزل عن  الوصفية واألرقا  ذات
 العالمة 
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  Trade Mark No.: 32249  92273 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 25/09/2017  29/23/2202 :التاريخ 
الدعاية واالعالن في مجال بيع مود : من اجل 
 التجميل 

In Respect of: ADVERTISING IN 
COSMATICS  

  In the name of: MUSTAFA A M ABED RABO مصطفى أحمد محمود عبد ربه : بأسم 
مؤسستة دبتي -طلعة أضتوا  المدينتة-الحرس -الخليل :العنوان 

 للتجارة العامة 
Address: Hebron- Alharas  

طلعة أضوا  -الحرس -الخليل :عنوان التبليغ 
 ارة العامة مؤسسة دبي للتج-المدينة

 

Address for Services :  Hebron- 
Alharas   

 مشروطة بعد  منح حماية على كلمة عالم العروض 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32250  92292 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 25/09/2017  29/23/2202 :التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

 -والتابيوكا والساجور، وما يقو  مقا  البن، المتة
 –الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب

الخميرة  –الخبز والكعك والفطائر والحلويات
مقبالت  –مساحيق غذائية –ومسحوق الخبيز

 –الثلج –على المثلجات -الحالوة والطحينة –غذائية
 –التوابل –الفلفل –الخردل –على الملح - -البوظة
الشوكوالته والمغطسات  -الصلصة –الخل

 –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكوي 
قضامة  –ملبس –مصاص األطفال –الراحة –العلكة
 . فوندان –سكرية

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 

rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 

and preparations made from cereals, 

bread, pastry and confectionery,ices; , 

treacle; yeast, baking-powder; salt, 

mustard; vinegar,sauces (condiments); 

spices; ice  

 In the name of: MOHAMMED JAMAL دمحم جمال محمود احمد : بأسم 
MAHMOUD AHMED  

  Address: AL KHALIL  2933907292الخليل فرش الهوى  :العنوان 
  2933907292الخليل فرش الهوى  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  

 

 

  

296

297
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  Trade Mark No.: 32253  92299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 26/09/2017  21/23/2202 :التاريخ 
مالبس؛ ألبسة قد ؛ ألبسة رأس؛ مالبس : من اجل 

؛ جوارب؛ مالبس مقاومة (كوفيات)داخلية؛ أوشحة 

 [. مالبس]؛ قفازات [مالبس]للما ؛ تنورات؛ األحزمة 

In Respect of: Clothing; footwear; 
headgear; underwear; scarfs; hosiery; 
waterproof clothing; skirts; belts 
(clothing); gloves (clothing).  

  .In the name of: EPO FASHION CO., LTD . ، ليمتد.إيبو فاشن كو: بأسم 
كستتتتينغانغ رود ميتتتتدل، هتتتتايزهو  932.، نمبتتتتر27 :العنتتتتوان 

ديستتتتتتريك ، غوانغزهتتتتتو ستتتتتيتي، غوانغتتتتتدونغ بتتتتتروفينس، 
 جمهورية الصين الشعبية 

Address: 24, NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 
HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32251  92290 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17  02 :في الصنف 

  Date: 25/09/2017  29/23/2202 :التاريخ 
البالستيك والنايلون والمواد المصنوعة : من اجل 

 منه 
In Respect of: plastic and naylon and 
materials made from it  

 In the name of: sharikat abutabbanah شركة ابو تبانة لتجارة المواد البالستيكية : بأسم 
ltigarat almawad alplastikieh  

  Address: alkhalil خليل الحاووز الثاني ال :العنوان 
 الخليل الحاووز الثاني  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  alkhalil  

 

 

  

298

299

300

 

 

  

  Trade Mark No.: 32252  92292 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  79 :في الصنف 

  Date: 25/09/2017  29/23/2202 :التاريخ 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات اإليوا  : جل من ا

 المؤق  
In Respect of: Services for providing food 
and drink temporary accommodation  

  In the name of: Emad Nader Saleh Abu Baker عماد نادر صالح ابو بكر : بأسم 
 Address: Jenin Shar'e Haifa Moqabel جنين شارع حيفا  :العنوان 

Dowar Nazal  
 جنين شارع حيفا  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Jenin Shar'e 
Haifa Moqabel Dowar Nazal   

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32253  92299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 26/09/2017  21/23/2202 :التاريخ 
مالبس؛ ألبسة قد ؛ ألبسة رأس؛ مالبس : من اجل 

؛ جوارب؛ مالبس مقاومة (كوفيات)داخلية؛ أوشحة 

 [. مالبس]؛ قفازات [مالبس]للما ؛ تنورات؛ األحزمة 

In Respect of: Clothing; footwear; 
headgear; underwear; scarfs; hosiery; 
waterproof clothing; skirts; belts 
(clothing); gloves (clothing).  

  .In the name of: EPO FASHION CO., LTD . ، ليمتد.إيبو فاشن كو: بأسم 
كستتتتينغانغ رود ميتتتتدل، هتتتتايزهو  932.، نمبتتتتر27 :العنتتتتوان 

ديستتتتتتريك ، غوانغزهتتتتتو ستتتتتيتي، غوانغتتتتتدونغ بتتتتتروفينس، 
 جمهورية الصين الشعبية 

Address: 24, NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 
HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32251  92290 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17  02 :في الصنف 

  Date: 25/09/2017  29/23/2202 :التاريخ 
البالستيك والنايلون والمواد المصنوعة : من اجل 

 منه 
In Respect of: plastic and naylon and 
materials made from it  

 In the name of: sharikat abutabbanah شركة ابو تبانة لتجارة المواد البالستيكية : بأسم 
ltigarat almawad alplastikieh  

  Address: alkhalil خليل الحاووز الثاني ال :العنوان 
 الخليل الحاووز الثاني  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  alkhalil  
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  Trade Mark No.: 32254  92297 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  29 :في الصنف 

  Date: 26/09/2017  21/23/2202 :يخ التار
مالبس؛ ألبسة قد ؛ ألبسة رأس؛ مالبس : من اجل 

؛ جوارب؛ تنورات؛ مالبس (كوفيات)داخلية؛ أوشحة 
؛ قفازات [مالبس]؛ األحزمة [مالبس]المواليد 

 [. مالبس]

In Respect of: Clothing; footwear; headgear; 
underwear; scarfs; hosiery; skirts; layettes 
(clothing); belts (clothing); gloves (clothing).  

  .In the name of: EPO FASHION CO., LTD . ، ليمتد.إيبو فاشن كو: بأسم 
كستتتتينغانغ رود ميتتتتدل، هتتتتايزهو  932.، نمبتتتتر27 :العنتتتتوان 

ديستتتتتتريك ، غوانغزهتتتتتو ستتتتتيتي، غوانغتتتتتدونغ بتتتتتروفينس، 
 جمهورية الصين الشعبية 

Address: 24, NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 
HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
   

 

 
 

  Trade Mark No.: 32255  92299 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :الصنف  في

  Date: 26/09/2017  21/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: Coffee بن وقهوة : من اجل 

 In the name of: Faruoq Mohammad فاروق دمحم عبد القادر جرار : بأسم 
abedakader Jarrar  

  Address: jenin - share`e almalek talal  2932722933: شارع الملك طالل جوال  -جنين  :العنوان 
 شارع الملك طالل  -جنين  :عنوان التبليغ 

  2932722933: جوال 
 

Address for Services :  jenin - share`e 
almalek talal   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
رقا  باستخدا  الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واأل

 ذات االستخدا  العا  بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

301

302
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  Trade Mark No.: 32257  92292 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشه ومواد اخرى : من اجل 

س ومستحضرات تستعمل في غسل وكي المالب
تنظيف وصقل وجلي وكشط صابون عطور وزيوت 
عطريه ومستحضرات تجميل غسول لوشن لشعر 

 ومنظفات اسنان 

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

 In the name of: Sharkt albareq شركة البريق للمنظفات والتسويق : بأسم 
lellmonadfat w altasweq  

  Address: JINEN NABLUS STRET  272711912شارع نابلس تلفون -جنين :العنوان 
داخليه جنين شارع حيفا دوار ال :عنوان التبليغ 

  2913222220بجانب االتحاد المقاولين جوال 
 

Address for Services :   
 

 
  

303

304

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32258  92293 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
مستحضرات تببيض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مل في غسل وكي المالبس،مستحضرات تنضيف تستع
وصقل وجلي وكشط،صابون،عطور وزيوت عطرية 

للشعر،منظفات ( لوشن)،مستحضرات تجميل،غسول 
 اسنان 

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

 In the name of: ibraheem hamad salem ابراهيم حماد سالم ابو زهو : بأسم 
abu zaho  

  Address: jenin - khalf belyardo sobeh خلف بلياردو صبح  -جنين  :العنوان 
 ياردو صبح خلف بل -جنين  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  jenin - khalf 
belyardo sobeh   

 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32257  92292 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشه ومواد اخرى : من اجل 

س ومستحضرات تستعمل في غسل وكي المالب
تنظيف وصقل وجلي وكشط صابون عطور وزيوت 
عطريه ومستحضرات تجميل غسول لوشن لشعر 

 ومنظفات اسنان 

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

 In the name of: Sharkt albareq شركة البريق للمنظفات والتسويق : بأسم 
lellmonadfat w altasweq  

  Address: JINEN NABLUS STRET  272711912شارع نابلس تلفون -جنين :العنوان 
داخليه جنين شارع حيفا دوار ال :عنوان التبليغ 

  2913222220بجانب االتحاد المقاولين جوال 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32259  92293 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  79 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: resturant services خدمات المطاعم : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT ALKAWTHAR شركة الكوثر لصناعة المشروبات : بأسم 
LISINAT ALMASHROBAT  

  Address: HEBRON ALSHABA  2933929292الخليل الشعابة  :العنوان 
  2933929292الخليل الشعابة  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  HEBRON 
ALSHABA   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32260  92212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذاتي، مرض 
، أمراض االستجابة المناعية الذاتية غير الطبيعية

الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 
القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمراض 
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32261  92210 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

تي، مرض معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذا
االستجابة المناعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض 
الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 
القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمراض 
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . مناعةالصيدالنية لتعديل جهاز ال

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 ية الواليات المتحدة األمريك
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32259  92293 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  79 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
  In Respect of: resturant services خدمات المطاعم : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT ALKAWTHAR شركة الكوثر لصناعة المشروبات : بأسم 
LISINAT ALMASHROBAT  

  Address: HEBRON ALSHABA  2933929292الخليل الشعابة  :العنوان 
  2933929292الخليل الشعابة  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  HEBRON 
ALSHABA   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32260  92212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذاتي، مرض 
، أمراض االستجابة المناعية الذاتية غير الطبيعية

الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 
القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمراض 
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32261  92210 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

تي، مرض معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذا
االستجابة المناعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض 
الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 
القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمراض 
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . مناعةالصيدالنية لتعديل جهاز ال

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 ية الواليات المتحدة األمريك
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32262  92212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :ريخ التا
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذاتي، مرض 
االستجابة المناعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض 
الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 

ض القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمرا
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation ن سيلجيين كوربوريش: أبسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32263  92219 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذاتي، مرض 
اعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض االستجابة المن

الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 
القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمراض 
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .ص  

 

Address for Services :   
 

 

  



177العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32264  92217 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

ذاتي، مرض معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب ال
االستجابة المناعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض 
الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 
القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمراض 
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . المناعةالصيدالنية لتعديل جهاز 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 يكية الواليات المتحدة األمر
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32263  92219 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذاتي، مرض 
اعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض االستجابة المن

الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 
القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمراض 
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32264  92217 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

ذاتي، مرض معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب ال
االستجابة المناعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض 
الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 
القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمراض 
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . المناعةالصيدالنية لتعديل جهاز 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 يكية الواليات المتحدة األمر
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32265  92219 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :اريخ الت
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذاتي، مرض 
االستجابة المناعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض 
الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 

اض القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمر
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation شن سيلجيني كوربوري: بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .ص 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32265  92219 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :اريخ الت
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذاتي، مرض 
االستجابة المناعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض 
الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 

اض القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمر
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation شن سيلجيني كوربوري: بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32266  92211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  9 :في الصنف 

  Date: 27/09/2017  22/23/2202 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال في : من اجل 

معالجة سرطان الد ، مرض االلتهاب الذاتي، مرض 
اعية الذاتية غير الطبيعية، أمراض االستجابة المن

الد ، السرطان، تصلبات األنسجة المتعددة، التهاب 
القولون التقرحي، التهاب المفاصل، أمراض 
العضالت والعظا  والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية، 

عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات : تحديدا
 . الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of leukemia, auto 
inflammatory disease, autoimmune disease, 
blood disease, cancer, multiple sclerosis, 
ulcerative colitis, arthritis, musculoskeletal 
and skin diseases; pharmaceutical 
preparations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system.  

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيني كوربوريشن : بأسم 
، 22320موريس أفينيو ، سومي  ، نيو جرسي  31 :العنوان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  7722ب .ص  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32267  92212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  79 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، : من اجل 

زويد بالطعا  اإليوا  المؤق ، مقهى، كافتيريا، الت
والشراب، مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم، مطاعم 
تقديم الوجبات الخفيفة، مطاعم بيع الكوكتيالت 
والعصائر، مطاعم بيع الماكوالت ، بيع الحلويات 
. بجمع انواعها، خدمات توفير الوجبات بكافة انواعها

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليوا  المؤق ، 
ا، التزويد بالطعا  والشراب، مطاعم مقهى، كافتيري

الخدمة الذاتية، مطاعم، مطاعم تقديم الوجبات 
الخفيفة، مطاعم بيع الكوكتيالت والعصائر، مطاعم 
بيع الماكوالت ، بيع الحلويات بجمع انواعها، خدمات 

 . توفير الوجبات بكافة انواعها

In Respect of: Services for providing 
food and drink, temporary 
accommodation, café, cafeterias, food 
and drink catering, self-service 
restaurants, restaurants, snack-bars, 
restaurants selling of cocktails and 
juices, restaurants for selling food, 
Selling of confectionery of all kinds, 
services for providing meals of all kinds.  

  In the name of: Khaldoun Sami Salem Bibars خلدون سامي سليم بيبرس : بأسم 
 20002-9932.ب.شتتتتارع المدينتتتتة ص –عمتتتتان  :العنتتتتوان 
 االردن 

Address: Amman – AL Madina St.PO 
Box 3380-21110 Jordan  

 سماس للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 فلسطبن _نابلس  203ص ب 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32268  92213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  9 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
أقنعة الطين، أقنعة الكريم، أقنعة : من اجل 

 . الهيدروجل، أقنعة النو ، منظفات الوجه، االمصال
In Respect of: Clay masks; cream masks; 
hydrogel mask; sleeping mask; facial cleanser; 
serums.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شتركة متن نيوجيرستي، ون جونستون انتد جونستون  :العنوان 

، الواليتات المتحتدة 23399بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 كية االمري

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 را  هللا ,27ب .ص

 

Address for Services :   
 

 
   

 

 
 

  Trade Mark No.: 32269  92213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  93 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
ويشمل نقل األشخاص والبضائع ; النقل: من اجل 

بواسطة السيارات والقطارات والسفن والطائرات؛ 
وتحميل وتفريغ السفن، والسيارات، وعربات السكك 

خدمات  الحديدية والطائرات؛ نقل البضائع الثمينة؛
وتشمل ترتيب خدمات النقل : وكالة في مجال النقل

من قبل أطراف ثالثة كوكيل؛ التعبئة والتغليف للسلع، 
وخاصة إعادة التعبئة وتجهيز البضائع للبيع إعادة 

 . الشحن؛ تخزين البضائع

In Respect of: Transport, namely transport 
of persons and goods by motor vehicles, trains, 
ships and aircrafts; loading and unloading of 
ships, motor vehicles, railway carriages and 
airplanes; guarded transport of valuables; 
services of an agency in the field of transport, 
namely, arranging transport services by third 
parties as an agency; packaging of goods, 
especially repackaging and processing of goods 
for sale forwarding; storage of goods.  

  In the name of: Deutsche Bahn AG دويتشي بان اجي : بأسم 
، 2بوتستتتتتتتتدامر، بالتتتتتتتتتس،  :العنتتتتتتتتوان 

 ، البرلينية، ألمانيا 02239
Address: Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin  

فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس  :عنوان التبليغ 
  213عمارة جاليريا سنتر ص ب 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32267  92212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  79 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، : من اجل 

زويد بالطعا  اإليوا  المؤق ، مقهى، كافتيريا، الت
والشراب، مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم، مطاعم 
تقديم الوجبات الخفيفة، مطاعم بيع الكوكتيالت 
والعصائر، مطاعم بيع الماكوالت ، بيع الحلويات 
. بجمع انواعها، خدمات توفير الوجبات بكافة انواعها

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليوا  المؤق ، 
ا، التزويد بالطعا  والشراب، مطاعم مقهى، كافتيري

الخدمة الذاتية، مطاعم، مطاعم تقديم الوجبات 
الخفيفة، مطاعم بيع الكوكتيالت والعصائر، مطاعم 
بيع الماكوالت ، بيع الحلويات بجمع انواعها، خدمات 

 . توفير الوجبات بكافة انواعها

In Respect of: Services for providing 
food and drink, temporary 
accommodation, café, cafeterias, food 
and drink catering, self-service 
restaurants, restaurants, snack-bars, 
restaurants selling of cocktails and 
juices, restaurants for selling food, 
Selling of confectionery of all kinds, 
services for providing meals of all kinds.  

  In the name of: Khaldoun Sami Salem Bibars خلدون سامي سليم بيبرس : بأسم 
 20002-9932.ب.شتتتتارع المدينتتتتة ص –عمتتتتان  :العنتتتتوان 
 االردن 

Address: Amman – AL Madina St.PO 
Box 3380-21110 Jordan  

 سماس للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 فلسطبن _نابلس  203ص ب 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32269  92213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  93 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
ويشمل نقل األشخاص والبضائع ; النقل: من اجل 

بواسطة السيارات والقطارات والسفن والطائرات؛ 
وتحميل وتفريغ السفن، والسيارات، وعربات السكك 

خدمات  الحديدية والطائرات؛ نقل البضائع الثمينة؛
وتشمل ترتيب خدمات النقل : وكالة في مجال النقل

من قبل أطراف ثالثة كوكيل؛ التعبئة والتغليف للسلع، 
وخاصة إعادة التعبئة وتجهيز البضائع للبيع إعادة 

 . الشحن؛ تخزين البضائع

In Respect of: Transport, namely transport 
of persons and goods by motor vehicles, trains, 
ships and aircrafts; loading and unloading of 
ships, motor vehicles, railway carriages and 
airplanes; guarded transport of valuables; 
services of an agency in the field of transport, 
namely, arranging transport services by third 
parties as an agency; packaging of goods, 
especially repackaging and processing of goods 
for sale forwarding; storage of goods.  

  In the name of: Deutsche Bahn AG دويتشي بان اجي : بأسم 
، 2بوتستتتتتتتتدامر، بالتتتتتتتتتس،  :العنتتتتتتتتوان 

 ، البرلينية، ألمانيا 02239
Address: Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin  

فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس  :عنوان التبليغ 
  213عمارة جاليريا سنتر ص ب 

 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32270  92222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الحلويات، السكاكر، البسكوي  , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
لمعكرونة العصائبية الفورية، المعكرونة العصائبية، ا

السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 
والمكونات االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، (التوابل)المايونيز، الخل، الكاتش اب والصلصات 
منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير 

ن االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة المصنوعة م
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 
الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقو  
مقا  القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 

, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبوب
لحبوب المعتمدة على ا)مشروبات االطعمة 

 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs .  . .الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

, شتتارع الوحتتدة 0المنطقتتة الصتتناعية رقتتم  :العنتتوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 7009: ب.ص

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda 
Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32271  92220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الحلويات، السكاكر، البسكوي  , الشوكوالته: اجل  من

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، 
السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 
والمكونات االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، (التوابل)صات المايونيز، الخل، الكاتش اب والصل
منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير 
المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 
الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقو  

وة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، مقا  القه
, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبوب

المعتمدة على الحبوب )مشروبات االطعمة 
 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs .  . .الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

, شتتارع الوحتتدة 0المنطقتتة الصتتناعية رقتتم  :العنتتوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 7009: ب.ص

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda 
Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32272  92222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الحلويات، السكاكر، البسكوي  , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، 
السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 
والمكونات االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، (التوابل)تش اب والصلصات المايونيز، الخل، الكا
منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير 
المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 
  الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقو

مقا  القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 
, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبوب

المعتمدة على الحبوب )مشروبات االطعمة 
 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs .  . .الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

, شتتارع الوحتتدة 0المنطقتتة الصتتناعية رقتتم  :العنتتوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 7009: ب.ص

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda 
Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32272  92222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الحلويات، السكاكر، البسكوي  , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، 
السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 
والمكونات االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، (التوابل)تش اب والصلصات المايونيز، الخل، الكا
منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير 
المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 
  الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقو

مقا  القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 
, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبوب

المعتمدة على الحبوب )مشروبات االطعمة 
 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs .  . .الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

, شتتارع الوحتتدة 0المنطقتتة الصتتناعية رقتتم  :العنتتوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 7009: ب.ص

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda 
Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   
 

 

   

 

 
 

  Trade Mark No.: 32273  92229 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الحلويات، السكاكر، البسكوي  , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، 
السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 
والمكونات االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، (التوابل)الخل، الكاتش اب والصلصات  المايونيز،
منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير 
المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

جو، وما يقو  الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، السا
مقا  القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 

, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبوب
المعتمدة على الحبوب )مشروبات االطعمة 

 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs .  . .الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

, شتتارع الوحتتدة 0المنطقتتة الصتتناعية رقتتم  :العنتتوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 7009: ب.ص

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda 
Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32274  92227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الحلويات، السكاكر، البسكوي  , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، 
السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 
والمكونات االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، (التوابل)المايونيز، الخل، الكاتش اب والصلصات 
منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير 
المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

يوكا، الساجو، وما يقو  الكاكاو، السكر ، األرز، التاب
مقا  القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 

, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبوب
المعتمدة على الحبوب )مشروبات االطعمة 

 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs .  . .الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

: ب.ص, شتتارع الوحتتدة 0المنطقتتة الصتتناعية رقتتم  :العنتتوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 7009

Address: Industrial Area No.1, Al-
Wahda Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, 
United Arab Emirates  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32273  92229 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الحلويات، السكاكر، البسكوي  , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، 
السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 
والمكونات االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، (التوابل)الخل، الكاتش اب والصلصات  المايونيز،
منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير 
المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

جو، وما يقو  الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، السا
مقا  القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 

, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبوب
المعتمدة على الحبوب )مشروبات االطعمة 

 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs .  . .الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

, شتتارع الوحتتدة 0المنطقتتة الصتتناعية رقتتم  :العنتتوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 7009: ب.ص

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda 
Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32275  92229 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  92 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الحلويات، السكاكر، البسكوي  , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، 
السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 

ابل السلطة، والمكونات االخرى للمخابز، تو
، (التوابل)المايونيز، الخل، الكاتش اب والصلصات 

منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير 
المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقو  الكاكاو، السكر ، 
مقا  القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 

, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبوب
المعتمدة على الحبوب )مشروبات االطعمة 

 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs .  . .الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

, شتتارع الوحتتدة 0المنطقتتة الصتتناعية رقتتم  :العنتتوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 7009: ب.ص

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda 
Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32276  92221 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
, ملحقات الكومبيوتر, جهاز معالجة البيانات: من اجل 

البروبوتات , (برامج قابلة للتنزيل)برامج حاسوبية 
معدات التعرف , الروبوت جهاز الذكا  االصطناعي

, (اشارات مضيئة)االضوا  الساطعة , على الوجه
جهاز اشارات , الباعثة للضو  المؤشرات االلكترونية

جهاز , هواتف الفيديو, (اجهزة االشارة)المرور 
اجهزة المراقبة , الفيديو المتعدد, شبكة االتصاالت

, اجهزة استقبال الصوت والفيديو, الكهربائية
سماعات الواقع , كاميرات الفيديو, مسجالت الفيديو

مسجل فيديو , الة االعالن التلقائي, االفتراضي
الكابالت , كاميرات التصوير الحراري, يارةالس

شاشات , (الدوائر المتكاملة) رقائق , المحورية
التجهيزات لمنع سرقة المنشات , انذار, الفيديو

انظمة التحكم االلكتروني في الوصول , الكهربائية
, اقفال, مفاتيح ازرار االجراس, لالبواب المتشابكه

, ت الشمسيةالبطاريا, كاشفات الدخان الكهربائية
 محطات الشحن للسيارات الكهربائية 

In Respect of: Data processing apparatus, 
computer peripheral devices, computer 
programs[downloadable software]; humanoid 
robots with artificial intelligence, Face 
recognition equipment flashing lights 
[luminous signals], light-emitting electronic 
pointers, traffic-light apparatus [signalling 
devices], video telephones, 
Network?communication?apparatus, Video 
multiplexer, monitoring apparatus, electric, 
audio- and video-receivers, video recorders, 
camcorders; virtual reality headsets, 
Automatic advertising machine , thermal 
imaging cameras, coaxial cables, chips 
[integrated circuits], video screens, alarms, 
theft prevention installations, electric, 
Electronic access control systems for 
interlocking doors, push buttons for bells, 
locks, electric, smoke detectors, solar batteries, 
charging stations for electric vehicles  

 In the name of: Zhejiang Dahua . ال تي دي,. زيجيانغ داهو تيكنولوجي كو: بأسم 
Technology Co., Ltd.  

, بينجيانغ ديستريك , بينان رود 0032. نو :العنوان 
 الصين , هانغزهو

Address: NO.1187 BinAn Road, 
Binjiang District, Hangzhou, CHINA  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32276  92221 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
, ملحقات الكومبيوتر, جهاز معالجة البيانات: من اجل 

البروبوتات , (برامج قابلة للتنزيل)برامج حاسوبية 
معدات التعرف , الروبوت جهاز الذكا  االصطناعي

, (اشارات مضيئة)االضوا  الساطعة , على الوجه
جهاز اشارات , الباعثة للضو  المؤشرات االلكترونية

جهاز , هواتف الفيديو, (اجهزة االشارة)المرور 
اجهزة المراقبة , الفيديو المتعدد, شبكة االتصاالت

, اجهزة استقبال الصوت والفيديو, الكهربائية
سماعات الواقع , كاميرات الفيديو, مسجالت الفيديو

مسجل فيديو , الة االعالن التلقائي, االفتراضي
الكابالت , كاميرات التصوير الحراري, يارةالس

شاشات , (الدوائر المتكاملة) رقائق , المحورية
التجهيزات لمنع سرقة المنشات , انذار, الفيديو

انظمة التحكم االلكتروني في الوصول , الكهربائية
, اقفال, مفاتيح ازرار االجراس, لالبواب المتشابكه

, ت الشمسيةالبطاريا, كاشفات الدخان الكهربائية
 محطات الشحن للسيارات الكهربائية 

In Respect of: Data processing apparatus, 
computer peripheral devices, computer 
programs[downloadable software]; humanoid 
robots with artificial intelligence, Face 
recognition equipment flashing lights 
[luminous signals], light-emitting electronic 
pointers, traffic-light apparatus [signalling 
devices], video telephones, 
Network?communication?apparatus, Video 
multiplexer, monitoring apparatus, electric, 
audio- and video-receivers, video recorders, 
camcorders; virtual reality headsets, 
Automatic advertising machine , thermal 
imaging cameras, coaxial cables, chips 
[integrated circuits], video screens, alarms, 
theft prevention installations, electric, 
Electronic access control systems for 
interlocking doors, push buttons for bells, 
locks, electric, smoke detectors, solar batteries, 
charging stations for electric vehicles  

 In the name of: Zhejiang Dahua . ال تي دي,. زيجيانغ داهو تيكنولوجي كو: بأسم 
Technology Co., Ltd.  

, بينجيانغ ديستريك , بينان رود 0032. نو :العنوان 
 الصين , هانغزهو

Address: NO.1187 BinAn Road, 
Binjiang District, Hangzhou, CHINA  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32277  92222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية : من اجل 

والمساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات 

( اإلشراف)الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة 
لوصل او فتح او  أجهزة وادوات, واإلنقاذ والتعليم

تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقة 
اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت , الكهربائية

أقراص , حامالت بيانات مغناطيسية, أو الصورة
اقراص فيديوية رقمية , اقراص مدمجة, تسجيل

آليات لالجهزة , وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية
االت , االت تسجيل النقد ,التي تعمل بقطع النقد

, اجهزة الكمبيوتر, معدات معالجة البيانات, حاسبة
 أجهزة إطفا  الحرائق , برامج كمبيوتر

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus  

الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة : بأسم 
 ح . .الحريق ش

In the name of: National Fire Fighting 
Manufacturing FZCO  

االمتتتتارات العربيتتتتة , دبتتتتي 02207صتتتتندوق بريتتتتد  :العنتتتتوان 
 المتحدة 

Address: P.O. Box: 17014 Dubai, United 
Arab Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32277  92222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية : من اجل 

والمساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات 

( اإلشراف)الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة 
لوصل او فتح او  أجهزة وادوات, واإلنقاذ والتعليم

تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقة 
اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت , الكهربائية

أقراص , حامالت بيانات مغناطيسية, أو الصورة
اقراص فيديوية رقمية , اقراص مدمجة, تسجيل

آليات لالجهزة , وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية
االت , االت تسجيل النقد ,التي تعمل بقطع النقد

, اجهزة الكمبيوتر, معدات معالجة البيانات, حاسبة
 أجهزة إطفا  الحرائق , برامج كمبيوتر

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus  

الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة : بأسم 
 ح . .الحريق ش

In the name of: National Fire Fighting 
Manufacturing FZCO  

االمتتتتارات العربيتتتتة , دبتتتتي 02207صتتتتندوق بريتتتتد  :العنتتتتوان 
 المتحدة 

Address: P.O. Box: 17014 Dubai, United 
Arab Emirates  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32278  92223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2  2 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الدهانات والورنيش وطال  اللك ، المواد : من اجل 

دأ وضد تلف الخشب ، المواد الحافظة ضد الص
الملونة ، مثبتات األلوان ، الراتينجات الطبيعية الخا  
، معادن على شكل رقائق وعلى شكل مسحوق 

 للدهانين والمزخرفين والطباعين والفنانين 

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

  In the name of: Kapci Coatings شركة كابسى للدهانات : بأسم 
 ,Address: Industrial zone, Al-Raswa مصر , بورسعيد -المنطقة الصناعية الرسوة :العنوان 

Port Said, Egypt  
 / AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32278  92223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2  2 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
الدهانات والورنيش وطال  اللك ، المواد : من اجل 

دأ وضد تلف الخشب ، المواد الحافظة ضد الص
الملونة ، مثبتات األلوان ، الراتينجات الطبيعية الخا  
، معادن على شكل رقائق وعلى شكل مسحوق 

 للدهانين والمزخرفين والطباعين والفنانين 

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

  In the name of: Kapci Coatings شركة كابسى للدهانات : بأسم 
 ,Address: Industrial zone, Al-Raswa مصر , بورسعيد -المنطقة الصناعية الرسوة :العنوان 

Port Said, Egypt  
 / AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32279  92223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

خدمات الدعاية , األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
واالعالن التي يتم بثها عبر القنوات التلفزيونية، 
خدمات االعالن التلفزيوني لألخرين وخدمات االعالن 

 التجاري لألخرين 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions. Advertising services that are 
broadcast through television channels, 
television advertising services to others and 
commercial advertising services to others  

 In the name of: AL JAZEERA MEDIA شبكة الجزيرة االعالمية : بأسم 
NETWORK  

  Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar قطر , الدوحة 29029ص ب  :العنوان 
 / AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32280  92232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  91 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ : من اجل 

خدمات , الشؤون المالية ؛ الشؤون العقارية
 االستثمار 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs, 
investment services  

 In the name of: AL JAZEERA MEDIA شبكة الجزيرة االعالمية : بأسم 
NETWORK  

  Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar قطر , الدوحة 29029ص ب  :العنوان 
  AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32280  92232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  91 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ : من اجل 

خدمات , الشؤون المالية ؛ الشؤون العقارية
 االستثمار 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs, 
investment services  

 In the name of: AL JAZEERA MEDIA شبكة الجزيرة االعالمية : بأسم 
NETWORK  

  Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar قطر , الدوحة 29029ص ب  :العنوان 
  AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32279  92223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

خدمات الدعاية , األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
واالعالن التي يتم بثها عبر القنوات التلفزيونية، 
خدمات االعالن التلفزيوني لألخرين وخدمات االعالن 

 التجاري لألخرين 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions. Advertising services that are 
broadcast through television channels, 
television advertising services to others and 
commercial advertising services to others  

 In the name of: AL JAZEERA MEDIA شبكة الجزيرة االعالمية : بأسم 
NETWORK  

  Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar قطر , الدوحة 29029ص ب  :العنوان 
 / AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32280  92232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  91 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ : من اجل 

خدمات , الشؤون المالية ؛ الشؤون العقارية
 االستثمار 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs, 
investment services  

 In the name of: AL JAZEERA MEDIA شبكة الجزيرة االعالمية : بأسم 
NETWORK  

  Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar قطر , الدوحة 29029ص ب  :العنوان 
  AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32281  92230 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 41  70 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
, الترفيه, التدريب, خدمات التعليم والتهذيب: من اجل 

خدمات التسلية والترفيه , األنشطة الرياضية والثقافية
األخبار  ـ أي انتاج البرامج التلفزيونية و خاصة

والبرامج الوثائقية والبرامج الرياضية و الثقافية و 
التقارير المالية واالقتصادية والسياسية، خدمات 
انتاج االفال  السينمائية، خدمات الوكاالت االخبارية 

 أي تجميع ونشر األخبار 

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities, entertainment Services - Production 
of television programs, especially news, 
documentaries, sports and cultural programs, 
financial, economic and political reports, film 
production services, news agency services, 
news gathering and publishing  

 In the name of: AL JAZEERA MEDIA شبكة الجزيرة االعالمية : بأسم 
NETWORK  

  Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar قطر , الدوحة 29029ص ب  :العنوان 
 AGIP - TMP Agents /P.O :عنوان التبليغ 

Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32282  92232 :ية رقم العالمة التجار
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
, نظارات شمسية بغير وصفات طبية: من اجل 

, عدسات للنظارات الشمسية بغير وصفات طبية
, النظارات الشمسية المربوطة بغير وصفات طبية

ت ملصقة على عدسا, نظارات شمسية مربوطة
النظارات الشمسية المربوطة والتي تناسب هذه 

عدسات للنظارات , النظارات بغير وصفات طبية
, اكسسوارات للنظارات الشمسية, بوصفات طبية

عدسات نظارات بغير وصفات , النظارات المشغولة
, نظارات شمسية, عدسات لنظارات غير طبية, طبية

قطع , يةنظارات للقرا ة والعدسات بوصفات طب
عدسات القرا ة , اطارات النظارات الخاصة باالنف

, عدسات العيون الطبية, عدسات العيون , الزجاجية
, اطارات النظارات, عدسات العيون بغير وصفة طبية

, اطارات العدسات, اطارات النظارات الشمسية
نظارات ثالثية االبعاد مجسمة والتي من المقرر ان 

االلعاب االلكترونية او  تباع وحدها وليس جز ا من
عدسات مظللة كجز  , نظارات حماية, انظمة اخرى

, نظارات وقائية, من النظارات والنظارات الوقائية
, فالتر ومنقيات بصرية للنظارات البصرية والشمسية

اطارات , النظارات البصرية والنظارات الوقائية
علب النظارات وادوات اصالح , النظارات بالسالسل

, علب العدسات االصقة, علب النظارات, اتالنظار
, محلول العدسات, قطع القماش لتنظيف العدسات
 العدسات الالصقة ذاتية التنظيف 

In Respect of: non-prescription sunglasses, 
non-prescription sunglass lenses; non-
prescription clip-on sunglasses; clip-on 
sunglasses; lenses for non-prescription clip-on 
sunglasses and fit over sunglasses, lenses for 
prescription eyeglasses; fit-over sunglasses; 
finished eyeglasses, lenses for non-prescription 
eyeglasses; lenses for non-prescription 
sunglasses; sunglasses; reading glasses and 
prescription glasses; pince-nez; reading glass 
lenses; ophthalmic lenses; prescription contact 
lenses; non-prescription contact lenses; 
eyeglass frames; sunglass frames ; spectacle 
frames; stereoscopic 3D eyeglasses which are 
intended to be sold alone and not part of an 
electronic gaming or other system; protective 
goggles; sun shades being component parts of 
eyeglasses and protective glasses, safety 
glasses; optical filters for eyeglasses and 
sunglasses; spectacle glasses and protective 
spectacles; eyeglass retaining cords; eyeglass 
cases and eyeglass repair kits; eyewear cases; 
contact lens cases; lens cleaning cloths; contact 
lens cleaning solution; self-cleaning contact 
lens cases  

  In the name of: SAFILO S.P.A ايه .بي.سافيلو اس: بأسم 
 99023, 09, ستتتيتيما ستتتترادا, زونتتتا انداستتتتريالي :العنتتتوان 

 ايطاليا , بادوفا
Address: Zona Industriale, Settima 
Strada,15, 35129 PADOVA, Italy  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32282  92232 :ية رقم العالمة التجار
  In Class: 9  3 :في الصنف 

  Date: 28/09/2017  23/23/2202 :التاريخ 
, نظارات شمسية بغير وصفات طبية: من اجل 

, عدسات للنظارات الشمسية بغير وصفات طبية
, النظارات الشمسية المربوطة بغير وصفات طبية

ت ملصقة على عدسا, نظارات شمسية مربوطة
النظارات الشمسية المربوطة والتي تناسب هذه 

عدسات للنظارات , النظارات بغير وصفات طبية
, اكسسوارات للنظارات الشمسية, بوصفات طبية

عدسات نظارات بغير وصفات , النظارات المشغولة
, نظارات شمسية, عدسات لنظارات غير طبية, طبية

قطع , يةنظارات للقرا ة والعدسات بوصفات طب
عدسات القرا ة , اطارات النظارات الخاصة باالنف

, عدسات العيون الطبية, عدسات العيون , الزجاجية
, اطارات النظارات, عدسات العيون بغير وصفة طبية

, اطارات العدسات, اطارات النظارات الشمسية
نظارات ثالثية االبعاد مجسمة والتي من المقرر ان 

االلعاب االلكترونية او  تباع وحدها وليس جز ا من
عدسات مظللة كجز  , نظارات حماية, انظمة اخرى

, نظارات وقائية, من النظارات والنظارات الوقائية
, فالتر ومنقيات بصرية للنظارات البصرية والشمسية

اطارات , النظارات البصرية والنظارات الوقائية
علب النظارات وادوات اصالح , النظارات بالسالسل

, علب العدسات االصقة, علب النظارات, اتالنظار
, محلول العدسات, قطع القماش لتنظيف العدسات
 العدسات الالصقة ذاتية التنظيف 

In Respect of: non-prescription sunglasses, 
non-prescription sunglass lenses; non-
prescription clip-on sunglasses; clip-on 
sunglasses; lenses for non-prescription clip-on 
sunglasses and fit over sunglasses, lenses for 
prescription eyeglasses; fit-over sunglasses; 
finished eyeglasses, lenses for non-prescription 
eyeglasses; lenses for non-prescription 
sunglasses; sunglasses; reading glasses and 
prescription glasses; pince-nez; reading glass 
lenses; ophthalmic lenses; prescription contact 
lenses; non-prescription contact lenses; 
eyeglass frames; sunglass frames ; spectacle 
frames; stereoscopic 3D eyeglasses which are 
intended to be sold alone and not part of an 
electronic gaming or other system; protective 
goggles; sun shades being component parts of 
eyeglasses and protective glasses, safety 
glasses; optical filters for eyeglasses and 
sunglasses; spectacle glasses and protective 
spectacles; eyeglass retaining cords; eyeglass 
cases and eyeglass repair kits; eyewear cases; 
contact lens cases; lens cleaning cloths; contact 
lens cleaning solution; self-cleaning contact 
lens cases  

  In the name of: SAFILO S.P.A ايه .بي.سافيلو اس: بأسم 
 99023, 09, ستتتيتيما ستتتترادا, زونتتتا انداستتتتريالي :العنتتتوان 

 ايطاليا , بادوفا
Address: Zona Industriale, Settima 
Strada,15, 35129 PADOVA, Italy  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32283  92239 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  79 :في الصنف 

  Date: 01/10/2017  20/02/2202 :التاريخ 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات، : من اجل 

 االيوا  المؤق  
In Respect of: Services for providing food 
and drink, temporary accommodation.  

  .In the name of: CARMEL HOTEL CO شركة فندق الكرمل : بأسم 
  Address: RAMALLAH, AL MASYOUN را  هللا، الماصيون  :العنوان 

  2البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32283  92239 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  79 :في الصنف 

  Date: 01/10/2017  20/02/2202 :التاريخ 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات، : من اجل 

 االيوا  المؤق  
In Respect of: Services for providing food 
and drink, temporary accommodation.  

  .In the name of: CARMEL HOTEL CO شركة فندق الكرمل : بأسم 
  Address: RAMALLAH, AL MASYOUN را  هللا، الماصيون  :العنوان 

  2البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32284  92237 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  23 :في الصنف 

  Date: 01/10/2017  20/02/2202 :التاريخ 
اللحو  واالسماك ولحو  الدواجن والصيد، : من اجل 

خالصات اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة 
ة ومربيات وفواكه مطبوخ( جيلي)ومطهوة ، هال  

بالسكر ، البيض والحليب ومنتجات الحليب ،الزيوت 
والدهون الصالحة لالكل، رقائق بطاطا ، مكسرات ، 

  23وفستق ، مسليات وجميع ما يندرج تح  صنف 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharket Be And R Lel 
Tasweeq W Alasthmar Mosahmeh 
Khsosyeh Mahdodeh  

 Address: Bejaneb Masjed Mo3ath Eben س بجانب مسجد معاذ ابن جبل الرا  القد :العنوان 
Jabal Alram Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
2913331133  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32284  92237 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  23 :في الصنف 

  Date: 01/10/2017  20/02/2202 :التاريخ 
اللحو  واالسماك ولحو  الدواجن والصيد، : من اجل 

خالصات اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة 
ة ومربيات وفواكه مطبوخ( جيلي)ومطهوة ، هال  

بالسكر ، البيض والحليب ومنتجات الحليب ،الزيوت 
والدهون الصالحة لالكل، رقائق بطاطا ، مكسرات ، 

  23وفستق ، مسليات وجميع ما يندرج تح  صنف 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharket Be And R Lel 
Tasweeq W Alasthmar Mosahmeh 
Khsosyeh Mahdodeh  

 Address: Bejaneb Masjed Mo3ath Eben س بجانب مسجد معاذ ابن جبل الرا  القد :العنوان 
Jabal Alram Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
2913331133  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32286  92231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

ادارة اعمال , بخدمات جميع انواع الدعاية واالعالن 
تحديث , نشر مواد الدعاية واالعالن, فناني التمثيل 

خدمات التصميم لغايات , مواد الدعاية واالعالن 
ت دعائية تنظيم المعارض لغايا, الدعاية واالعالن 

وخدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او ترويج 
انتاج افال  , المبيعات الدعائية واالعالن الخارجي 

, اعداد اعمدة الدعاية واالعالن,الدعاية واالعالن
نشر وكتابة نصوص ,تاجير مواد الدعاية واالعالن 

االعالن بالراديو تاجير وق  , الدعاية واالعالن
الدعاية ,في وسائل االتصال للدعاية واالعالن

 واالعالن عبر التلفزيون 

In Respect of: Advertising;Advertising 

agencies; Advertising mattaer; Advertising 
material ;artists(business management of 
performing),dissemination of Advertising 
mattaer ;layoutservices for Advertising 
purposes, modelling for Advertising or sales 
promotion,Organization of exhibitions for 
commerial or Advertising purposes, outdoor 
Advertising ,production of Advertising films, 
publicity .  

 In the name of: Mohamad Alfateh Abd دمحم الفاتح عبد الكريم دمحم ابو سنينة : بأسم 
Alkareem Mohamad Abusninih  

  Address: Abudees ابوديس -القدس :العنوان 
 ابوديس -القدس :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Abudees  

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
قا  باستخدا  الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألر

 ذات االستخدا  العا  بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32289  92233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  91 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
ن التأمين ، الشوون التمويليه ، والشؤو: من اجل 

 الماليه ، الشؤون العقاريه 
In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs  

 In the name of: mohannad ahmad مهند احمد ابراهيم جرار : بأسم 
ibraheem jarrar  

 : Address: nablus al basateen - jawwal  2933292992: جوال  -البساتين  -نابلس  :العنوان 
0599252352  

 البساتين  -نابلس  :عنوان التبليغ 
  2933292992: جوال  

Address for Services :  nablus al 
basateen - jawwal : 0599252352   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
فية واألرقا  باستخدا  الكلمات والعبارات والرسومات الوص

 ذات االستخدا  العا  بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

332

333

 

 

  

  Trade Mark No.: 32286  92231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

ادارة اعمال , بخدمات جميع انواع الدعاية واالعالن 
تحديث , نشر مواد الدعاية واالعالن, فناني التمثيل 

خدمات التصميم لغايات , مواد الدعاية واالعالن 
ت دعائية تنظيم المعارض لغايا, الدعاية واالعالن 

وخدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او ترويج 
انتاج افال  , المبيعات الدعائية واالعالن الخارجي 

, اعداد اعمدة الدعاية واالعالن,الدعاية واالعالن
نشر وكتابة نصوص ,تاجير مواد الدعاية واالعالن 

االعالن بالراديو تاجير وق  , الدعاية واالعالن
الدعاية ,في وسائل االتصال للدعاية واالعالن

 واالعالن عبر التلفزيون 

In Respect of: Advertising;Advertising 

agencies; Advertising mattaer; Advertising 
material ;artists(business management of 
performing),dissemination of Advertising 
mattaer ;layoutservices for Advertising 
purposes, modelling for Advertising or sales 
promotion,Organization of exhibitions for 
commerial or Advertising purposes, outdoor 
Advertising ,production of Advertising films, 
publicity .  

 In the name of: Mohamad Alfateh Abd دمحم الفاتح عبد الكريم دمحم ابو سنينة : بأسم 
Alkareem Mohamad Abusninih  

  Address: Abudees ابوديس -القدس :العنوان 
 ابوديس -القدس :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Abudees  

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
قا  باستخدا  الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألر

 ذات االستخدا  العا  بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32288  92233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  02 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
 أوالبحري، أوالجوي البري للنقل مْركبات؛أجهزة: من اجل 
 دراجات وإكسسواراتها؛ قِـطعها ،محركات ذات مركبات
 وقِـطعها لألطفال عربات والمواليد، للرضع عربات هوائية،

 وإكسسواراتها 

In Respect of: Vehicles; apparatus for 
locomotion by land, air or water, Motor 
vehicles, parts and accessories therefor; 
bicycles, strollers, prams, and parts and 
accessories therefor.  

  In the name of: Jaguar Land Rover Limited جاكوار الند روفر ليمتد : بأسم 
ال اف 7 9أبتتي رود وايتلتتي، كتتوفنتري ستتي فتتي  :العنتتوان 

 المملكة المتحدة 
Address: Abbey Road Whitley, 
Coventry CV3 4LFUnited Kingdom  

 يهسماس للملكيه الفكر :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 203ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32288  92233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  02 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
 أوالبحري، أوالجوي البري للنقل مْركبات؛أجهزة: من اجل 
 دراجات وإكسسواراتها؛ قِـطعها ،محركات ذات مركبات
 وقِـطعها لألطفال عربات والمواليد، للرضع عربات هوائية،

 وإكسسواراتها 

In Respect of: Vehicles; apparatus for 
locomotion by land, air or water, Motor 
vehicles, parts and accessories therefor; 
bicycles, strollers, prams, and parts and 
accessories therefor.  

  In the name of: Jaguar Land Rover Limited جاكوار الند روفر ليمتد : بأسم 
ال اف 7 9أبتتي رود وايتلتتي، كتتوفنتري ستتي فتتي  :العنتتوان 

 المملكة المتحدة 
Address: Abbey Road Whitley, 
Coventry CV3 4LFUnited Kingdom  

 يهسماس للملكيه الفكر :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 203ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32289  92233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  91 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
ن التأمين ، الشوون التمويليه ، والشؤو: من اجل 

 الماليه ، الشؤون العقاريه 
In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs  

 In the name of: mohannad ahmad مهند احمد ابراهيم جرار : بأسم 
ibraheem jarrar  

 : Address: nablus al basateen - jawwal  2933292992: جوال  -البساتين  -نابلس  :العنوان 
0599252352  

 البساتين  -نابلس  :عنوان التبليغ 
  2933292992: جوال  

Address for Services :  nablus al 
basateen - jawwal : 0599252352   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
فية واألرقا  باستخدا  الكلمات والعبارات والرسومات الوص

 ذات االستخدا  العا  بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32290  92232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  00 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
أغطية شفط تستخد  في المطابخ؛ أجهزة : من اجل 

ص؛ مواقد تعمل بالغاز؛ سخانات الما  تعمل تحمي
بالغاز؛ سخانات ما  كهربائية؛ آالت غسل الصحون؛ 

أجهزة ]؛ مواقد [بخالف أجزا  اآلالت]مراجل 
؛ دفايات الجيب؛ مشعَّات كهربية؛ صنابير [تسخين

الخلط لالستخدا  في أنابيب الما ؛ خزانات غسل 
جهزة أ]بالدفق؛ لوحات تسخين؛ أفران الميكروويف 

؛ نافورات الشرب؛ مصابيح؛ سخانات ما  [للطهي
 . تعمل بالطاقة الشمسية؛ تركيبات لتنقية الما 

In Respect of: Extractor hoods for kitchens; 
Roasting apparatus; Gas burners; Gas water 
heater; Electric water heater; Dishwashers; 
Boilers, other than parts of machines; Stoves 
[heating apparatus]; Pocket warmers; 
Radiators, electric; Mixer taps for water pipes; 
Flushing tanks; Hot plates; Microwave ovens 
[cooking apparatus]; drinking fountain; 
Lamps; solar water heater; Water purification 
installations.  

 In the name of: VATTI CORPORATION تي كوربورايشن ليمتد فا: بأسم 
LIMITED  

هوايتتتتوان ستتتتتري ، إكستتتتياوالن  0. نمبتتتتر :العنتتتتوان 
ستتتاون إندستتتتري روود، زهونغشتتتان، غوانغتتتدونغ، 

 الصين 

Address: NO.1 HUAYUAN STREET, 
XIAOLAN SOUTH INDUSTRY ROAD, 
ZHONGSHAN, GUANGDONG, P.R.CHINA  

 فلسطين -الضفة الغربية-طمون :تبليغ عنوان ال
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32291  92230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  70 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
الترفية ,تدريب ال,خدمات التعليم والتهذيب : من اجل 

 . االنشطه الرياضية والثقافية,
In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities  

  In the name of: mohammad zahran hasoneh دمحم زهران حسونه : بأسم 
 رفيديا-نابلس :العنوان 

  2933292272جوال 
Address: nablus-rafidia 
 jawwal :0599252747  

 رفيديا-نابلس :عنوان التبليغ 
  2933292272جوال  

 

Address for Services :  nablus-rafidia 
jawwal :0599252747   

 

  

334

335
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  Trade Mark No.: 32292  92232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 
  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
عرض السلع عبر . 2الدعاية واإلعالن . 0: من اجل 

توفير . 9وسائل االتصاالت ألغراض البيع بالتجزئة 

مساحات على مواقع اإلنترني  لإلعالن عن السلع 

الدعاية واإلعالن عبر االنترن  على . 7والخدمات 

لمعلومات التجارية عبر توفير ا. 9شبكة حاسوب 

تنظيم المعارض لألغراض . 1موقع إلكتروني 

خدمات وكالة االستيراد . 2التجارية أو اإلعالنية 

توفير . 3ترويج المبيعات لصالح الغير . 3والتصدير 

سوق إلكترونية للمشترين والبائعين للسلع والخدمات 

تجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب . 02

م المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب تنظي. 00

ترتيب االشتراكات في خدمات االتصاالت عن بعد . 02

تحديث وصيانة البيانات في قواعد . 09لصالح الغير 

فهرسة الويب ألغراض تجارية  07بيانات الحواسيب 

تجميع فهارس المعلومات ألغراض . 09أو إعالنية 

 تجارية أو إعالنية 

In Respect of: 1. Publicity 2. 
Presentation of goods on 
communication media, for retail 
purposes 3. Provision of space on 
websites for advertising goods and 
services 4. On-line advertising on a 
computer network 5. Providing business 
information via a website 6. 
Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes 7. 
Import-export agency services 8. Sales 
promotion for others 9. Provision of an 
on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services 10. 
Compilation of information into 
computer databases 11. Systemization 
of information into computer databases 
12. Arranging subscriptions to 
telecommunication services for others 
13. Updating and maintenance of data 
in computer databases 14. Web 
indexing for commercial or advertising 
purposes 15. Compiling indexes of 
information for commercial or 
advertising purposes  

 In the name of: .VIVO MOBILE . ، ليمتد.فيفو موبايل كوميونيكايشن كو: بأسم 
COMMUNICATION CO., LTD  

ان، ’، بتتتتي بتتتتي كتتتتاي رود، ووشتتتتا، شتتتتانغ#239 :العنتتتتوان 
 دونغوان، غوانغدونغ، الصين 

Address: 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China  

 دولة فلسطين  ––طمون  : عنوان التبليغ
 

Address for Services :   
 

   

 

 

  

  Trade Mark No.: 32292  92232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  99 :في الصنف 
  Date: 02/10/2017  22/02/2202 :التاريخ 
عرض السلع عبر . 2الدعاية واإلعالن . 0: من اجل 

توفير . 9وسائل االتصاالت ألغراض البيع بالتجزئة 

مساحات على مواقع اإلنترني  لإلعالن عن السلع 

الدعاية واإلعالن عبر االنترن  على . 7والخدمات 

لمعلومات التجارية عبر توفير ا. 9شبكة حاسوب 

تنظيم المعارض لألغراض . 1موقع إلكتروني 

خدمات وكالة االستيراد . 2التجارية أو اإلعالنية 

توفير . 3ترويج المبيعات لصالح الغير . 3والتصدير 

سوق إلكترونية للمشترين والبائعين للسلع والخدمات 

تجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب . 02

م المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب تنظي. 00

ترتيب االشتراكات في خدمات االتصاالت عن بعد . 02

تحديث وصيانة البيانات في قواعد . 09لصالح الغير 

فهرسة الويب ألغراض تجارية  07بيانات الحواسيب 

تجميع فهارس المعلومات ألغراض . 09أو إعالنية 

 تجارية أو إعالنية 

In Respect of: 1. Publicity 2. 
Presentation of goods on 
communication media, for retail 
purposes 3. Provision of space on 
websites for advertising goods and 
services 4. On-line advertising on a 
computer network 5. Providing business 
information via a website 6. 
Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes 7. 
Import-export agency services 8. Sales 
promotion for others 9. Provision of an 
on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services 10. 
Compilation of information into 
computer databases 11. Systemization 
of information into computer databases 
12. Arranging subscriptions to 
telecommunication services for others 
13. Updating and maintenance of data 
in computer databases 14. Web 
indexing for commercial or advertising 
purposes 15. Compiling indexes of 
information for commercial or 
advertising purposes  

 In the name of: .VIVO MOBILE . ، ليمتد.فيفو موبايل كوميونيكايشن كو: بأسم 
COMMUNICATION CO., LTD  

ان، ’، بتتتتي بتتتتي كتتتتاي رود، ووشتتتتا، شتتتتانغ#239 :العنتتتتوان 
 دونغوان، غوانغدونغ، الصين 

Address: 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China  

 دولة فلسطين  ––طمون  : عنوان التبليغ
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32295  52223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 

  Date: 03/10/2017  35/03/2302 :التاريخ 
 -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

 . االيواء المؤقت
In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation.  

 In the name of: Abdelghani Idris عبد الغني ادريس عبدالغني البكري : بأسم 
Abdelghani Bakri  

 Address: Ariha Share' Ein Alsultan اريحا شارع عين السلطان الديوك التحتا  :العنوان 
Aldyuk Altahta  

 اريحا شارع عين السلطان :عنوان التبليغ 
 الديوك التحتا  

 

Address for Services :  Ariha Share' 
Ein Alsultan Aldyuk Altahta   

 

  

 
 

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32295  52223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 

  Date: 03/10/2017  35/03/2302 :التاريخ 
 -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

 . االيواء المؤقت
In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation.  

 In the name of: Abdelghani Idris عبد الغني ادريس عبدالغني البكري : بأسم 
Abdelghani Bakri  

 Address: Ariha Share' Ein Alsultan اريحا شارع عين السلطان الديوك التحتا  :العنوان 
Aldyuk Altahta  

 اريحا شارع عين السلطان :عنوان التبليغ 
 الديوك التحتا  

 

Address for Services :  Ariha Share' 
Ein Alsultan Aldyuk Altahta   
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  Trade Mark No.: 32298  52223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 

  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس و لباس القدم و اغطية الراس : من اجل 

 In the name of: HANI MM ABU هاني دمحم مصباح ابو شرخ : بأسم 
SHARKH  

  Address: HEBRON  2223332الخليل قرن الثور  :العنوان 
   Address for Services :  HEBRON  2223332الخليل قرن الثور  :عنوان التبليغ 

ية على استخدام ماركة هوم مشروطه بعدم منح حما
 بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32296  52223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 
  Date: 04/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

تستعمل فب غسل وكي المالبس، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وقشط، صابون، عطور وزيوت 

للشعر، ( لوشن)عطرية، مستحضرات تجميل، غسول
 منظفات اسنان 

In Respect of: bleaching, perfumery, soaps, 
scouring and abrasive preparations, polishing, 
cleaning,[reparations and other substances for 
laundry use, dentifrices, hair ltotions, 
cosmetics, essential oils  

 In the name of: sharekat alsena'a شركة الصناعة العربية مساهمة خصوصية : بأسم 
alarabya mosahama khososiya  

رام هللا، المنطقوووة الصوووناعية بوووالقر  مووون شووووركة  :ان العنوووو
 المشروبات الوطنية 

Address: ramallah almanteqa alsena'a belqurb 
men sharekat almashrobat alwatania  

رام هللا، المنطقة الصناعية بالقر   :عنوان التبليغ 
 من شركة المشروبات الوطنية 

 

Address for Services :  ramallah 
almanteqa alsena'a belqurb men 
sharekat almashrobat alwatania  

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32298  52223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 

  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس و لباس القدم و اغطية الراس : من اجل 

 In the name of: HANI MM ABU هاني دمحم مصباح ابو شرخ : بأسم 
SHARKH  

  Address: HEBRON  2223332الخليل قرن الثور  :العنوان 
   Address for Services :  HEBRON  2223332الخليل قرن الثور  :عنوان التبليغ 

ية على استخدام ماركة هوم مشروطه بعدم منح حما
 بمعزل عن العالمة 

   
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32295  52223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 

  Date: 03/10/2017  35/03/2302 :التاريخ 
 -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

 . االيواء المؤقت
In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation.  

 In the name of: Abdelghani Idris عبد الغني ادريس عبدالغني البكري : بأسم 
Abdelghani Bakri  

 Address: Ariha Share' Ein Alsultan اريحا شارع عين السلطان الديوك التحتا  :العنوان 
Aldyuk Altahta  

 اريحا شارع عين السلطان :عنوان التبليغ 
 الديوك التحتا  

 

Address for Services :  Ariha Share' 
Ein Alsultan Aldyuk Altahta   

 

  
338
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  Trade Mark No.: 32296  52223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 
  Date: 04/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

تستعمل فب غسل وكي المالبس، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وقشط، صابون، عطور وزيوت 

للشعر، ( لوشن)عطرية، مستحضرات تجميل، غسول
 منظفات اسنان 

In Respect of: bleaching, perfumery, soaps, 
scouring and abrasive preparations, polishing, 
cleaning,[reparations and other substances for 
laundry use, dentifrices, hair ltotions, 
cosmetics, essential oils  

 In the name of: sharekat alsena'a شركة الصناعة العربية مساهمة خصوصية : بأسم 
alarabya mosahama khososiya  

رام هللا، المنطقوووة الصوووناعية بوووالقر  مووون شووووركة  :ان العنوووو
 المشروبات الوطنية 

Address: ramallah almanteqa alsena'a belqurb 
men sharekat almashrobat alwatania  

رام هللا، المنطقة الصناعية بالقر   :عنوان التبليغ 
 من شركة المشروبات الوطنية 

 

Address for Services :  ramallah 
almanteqa alsena'a belqurb men 
sharekat almashrobat alwatania  

 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32296  52223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 
  Date: 04/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

تستعمل فب غسل وكي المالبس، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وقشط، صابون، عطور وزيوت 

للشعر، ( لوشن)عطرية، مستحضرات تجميل، غسول
 منظفات اسنان 

In Respect of: bleaching, perfumery, soaps, 
scouring and abrasive preparations, polishing, 
cleaning,[reparations and other substances for 
laundry use, dentifrices, hair ltotions, 
cosmetics, essential oils  

 In the name of: sharekat alsena'a شركة الصناعة العربية مساهمة خصوصية : بأسم 
alarabya mosahama khososiya  

رام هللا، المنطقوووة الصوووناعية بوووالقر  مووون شووووركة  :ان العنوووو
 المشروبات الوطنية 

Address: ramallah almanteqa alsena'a belqurb 
men sharekat almashrobat alwatania  

رام هللا، المنطقة الصناعية بالقر   :عنوان التبليغ 
 من شركة المشروبات الوطنية 

 

Address for Services :  ramallah 
almanteqa alsena'a belqurb men 
sharekat almashrobat alwatania  
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  Trade Mark No.: 32300  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
مالبس للرجال و النساء واالطفال، وتحديدا : من اجل 

القمصان، قمصان فوتر، واق من المطر، باليز 
صوف، كنزات، خناقات، شورتات، مالبس رياضية، 
 بدالت تمرين، جاكيتات رسمية، جاكيتات رياضة،
بناطيل، جينزات، تنانير، فساتين، اوفرهوالت، فستان 
طويل، جاكيتات، معاطف، جاكيتات مطر، شاالت لف، 
معاطف واقية، مالبس شتاء، مالبس سباحة، مالبس 
سباحة قطعتين، بدالت سباحة، مالبس نوم، مالبس 
حمام، بيجامات، مالبس داخلية، بناطيل داخلية 

، طاقية صيفية، طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات
لفحات، ربطات رأس، اغطية اذن، ربطات معصم، 
مريول، جوار ، جوار  محبوكة، احذية، احذية 
طويلة، احذية للشاطئ، صنادل، بابوج، كفوف، 

 . حماالت بناطيل، جميع انواع الحقائب

In Respect of: Clothing for men, women and 
children, namely: shirts, sweatshirts, tank 
tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport 
coats, trousers, jeans, skirts, dresses, suits, 
overalls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; 
bikinis, swim trunks, sleepwear, bathrobes, 
pajamas, underwear, boxer shorts, belts, ties, 
hats, caps, visors, scarves, headbands, ear 
muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves, and suspenders, All 
types of luggage  

تريندي جيام سان في تيكريت ال تي دي اس : بأسم 
 تي اي 

In the name of: Trendy Giyim San ve 
Tircret Ltd STI  

 Address: Merkez Mah. T. Ozal Bulvari No:84 تركيا، اسطنبول  :العنوان 
Tasdelen Cekmekoy Istanbul. Turkey  

 البيرة ، الشرفة  :عنوان التبليغ 
 جانب نادي السيارات ب
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32299  52222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 

  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: SHOES االحذية : من اجل 

 In the name of: DONATELLA SHOES صناعة االحذية شركة دونا تيال ل: بأسم 
COMPANY  

  Address: AL KHALIL ISSA  3322530333عيصى -الخليل  :العنوان 
  3322530333عيصى -الخليل  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL ISSA  
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  Trade Mark No.: 32299  52222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 

  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: SHOES االحذية : من اجل 

 In the name of: DONATELLA SHOES صناعة االحذية شركة دونا تيال ل: بأسم 
COMPANY  

  Address: AL KHALIL ISSA  3322530333عيصى -الخليل  :العنوان 
  3322530333عيصى -الخليل  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL ISSA  

 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32300  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
مالبس للرجال و النساء واالطفال، وتحديدا : من اجل 

القمصان، قمصان فوتر، واق من المطر، باليز 
صوف، كنزات، خناقات، شورتات، مالبس رياضية، 
 بدالت تمرين، جاكيتات رسمية، جاكيتات رياضة،
بناطيل، جينزات، تنانير، فساتين، اوفرهوالت، فستان 
طويل، جاكيتات، معاطف، جاكيتات مطر، شاالت لف، 
معاطف واقية، مالبس شتاء، مالبس سباحة، مالبس 
سباحة قطعتين، بدالت سباحة، مالبس نوم، مالبس 
حمام، بيجامات، مالبس داخلية، بناطيل داخلية 

، طاقية صيفية، طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات
لفحات، ربطات رأس، اغطية اذن، ربطات معصم، 
مريول، جوار ، جوار  محبوكة، احذية، احذية 
طويلة، احذية للشاطئ، صنادل، بابوج، كفوف، 

 . حماالت بناطيل، جميع انواع الحقائب

In Respect of: Clothing for men, women and 
children, namely: shirts, sweatshirts, tank 
tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport 
coats, trousers, jeans, skirts, dresses, suits, 
overalls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; 
bikinis, swim trunks, sleepwear, bathrobes, 
pajamas, underwear, boxer shorts, belts, ties, 
hats, caps, visors, scarves, headbands, ear 
muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves, and suspenders, All 
types of luggage  

تريندي جيام سان في تيكريت ال تي دي اس : بأسم 
 تي اي 

In the name of: Trendy Giyim San ve 
Tircret Ltd STI  

 Address: Merkez Mah. T. Ozal Bulvari No:84 تركيا، اسطنبول  :العنوان 
Tasdelen Cekmekoy Istanbul. Turkey  

 البيرة ، الشرفة  :عنوان التبليغ 
 جانب نادي السيارات ب
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32301  52530 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
مالبس للرجال و النساء واالطفال، وتحديدا : من اجل 

ق من المطر، باليز القمصان، قمصان فوتر، وا
صوف، كنزات، خناقات، شورتات، مالبس رياضية، 
بدالت تمرين، جاكيتات رسمية، جاكيتات رياضة، 
بناطيل، جينزات، تنانير، فساتين، اوفرهوالت، فستان 
طويل، جاكيتات، معاطف، جاكيتات مطر، شاالت لف، 
معاطف واقية، مالبس شتاء، مالبس سباحة، مالبس 

دالت سباحة، مالبس نوم، مالبس سباحة قطعتين، ب
حمام، بيجامات، مالبس داخلية، بناطيل داخلية 
طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات، طاقية صيفية، 
لفحات، ربطات رأس، اغطية اذن، ربطات معصم، 
مريول، جوار ، جوار  محبوكة، احذية، احذية 
طويلة، احذية للشاطئ، صنادل، بابوج، كفوف، 

 . ميع انواع الحقائبحماالت بناطيل، ج

In Respect of: Clothing for men, women and 
children, namely: shirts, sweatshirts, tank 
tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport 
coats, trousers, jeans, skirts, dresses, suits, 
overalls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; 
bikinis, swim trunks, sleepwear, bathrobes, 
pajamas, underwear, boxer shorts, belts, ties, 
hats, caps, visors, scarves, headbands, ear 
muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves, and suspenders, All 
types of luggage  

تريندي جيام سان في تيكريت ال تي دي اس : بأسم 
 تي اي 

In the name of: Trendy Giyim San ve 
Tircret Ltd STI  

 Address: Merkez Mah. T. Ozal Bulvari No:84 تركيا، اسطنبول  :العنوان 
Tasdelen Cekmekoy Istanbul. Turkey  

 البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي :عنوان التبليغ 
 السيارات 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32302  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

دارة االعمال او النشاط المكتبي، خدمات المساعدة ال
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 
من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 
للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 

، تحرير النصوص االعالنية، خدمات ترويج المبيعات
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

، المبيعات في مزادات (الطراف اخرى)المبيعات 
عامة، ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات 
المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 

من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت  معالجة
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى

العينات، ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، 
نات، تاجير وكاالت االنباء التجارية، وكاالت االعال

االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 
الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسو ، 
تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسو ، النسخ، 
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 

342
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  Trade Mark No.: 32302  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

دارة االعمال او النشاط المكتبي، خدمات المساعدة ال
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 
من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 
للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 

، تحرير النصوص االعالنية، خدمات ترويج المبيعات
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

، المبيعات في مزادات (الطراف اخرى)المبيعات 
عامة، ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات 
المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 

من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت  معالجة
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى

العينات، ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، 
نات، تاجير وكاالت االنباء التجارية، وكاالت االعال

االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 
الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسو ، 
تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسو ، النسخ، 
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 

أو الصناعية، إدارة أعمال فناني  األعمال التجارية
التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد 
الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، 
لصق اإلعالنات، الدعاية واإلعالن الخارجي، 
إستطالعات الرأي، تنظيم المعلومات في قواعد 
بيانات حاسو ، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، 

يع وترتيب خدمات البيع، خدمات البيع وكاالت الب
بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 
تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 

 . الزبائن من معاينتها و شرائها

transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods  

 In the name of: Sharekat New Zata Lel شركة نيو زاتا للتجارة وصناعة المالبس : بأسم 
Tejara w Senaat AL- Malbes  

  Address: Ramallah فلسطين، رام هللا، شارع النهضة  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32303  52535 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 
  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
أجهزة حاسو ؛ برامج ألعا  الحاسو ؛ : من اجل 

برنامج نظام التشغيل؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ 
ات الذكية؛ محطات تعمل باللمس التفاعلي؛ النظار

الساعات الذكية؛ حلقات ذكية؛ تطبيقات قابلة للتحميل 
للهواتف النقالة؛ برامج ألعا  الواقع االفتراضي؛ 
برنامج التعرف على اإليماءات؛ أجهزة التعرف على 
الوجوه؛ الهواتف الذكية؛ الهواتف النقالة؛ الهاتف 
األرضي؛ معدات مالحية؛ جهاز نظام تحديد المواقع 

؛ أغطية للهواتف الذكية؛ [جي بي إس]العالمي 
حافظات للهواتف الذكية؛ أغشية واقية للهواتف 
الذكية؛ أجهزة تعقب الحركة القابلة لإلرتداء؛ 
الهواتف الذكية القابلة لإلرتداء؛ سماعات بلوتوث؛ 
سماعات رأس؛ سدادات األدن للهواتف النقالة؛ آالت 

؛ عصى السيلفي؛ [تصوير فوتوغرافي]تصوير 
؛ كابل اليو إس بي؛ [أجهزة قياس]اور متصلة أس

بطاريات كهربية؛ شواحن البطاريات؛ بنوك الطاقة 
؛ شاشة (البطاريات القابلة إلعادة الشحن)المتنقلة 

العرض للهواتف المحمولة؛ أكسسوارات و أجزاء 
 . الهواتف المحمولة

In Respect of: mobile phones; Virtual reality 
game software; Gesture recognition software; 
Face recognition devices; Smartphones; 
Mobile telephones; Telephone apparatus; 
Navigational instruments; Global Positioning 
System [GPS] apparatus; Covers for 
smartphones; Cases for smartphones; 
Protective films adapted for smartphones; 
Wearable activity trackers; Wearable 
smartphones; Bluetooth speakers; 
Headphones; Earplugs for mobile phones; 
Cameras [photography]; Selfie sticks [hand-
held monopods]; Connected bracelets 
[measuring instruments]; USB cables; 
Batteries, electric; Battery chargers; Mobile 
power banks (rechargeable batteries); Display 
screen for cell phones; Mobile phone 
accessories and parts.  

 In the name of: .Vivo Mobile . ، ليمتد.فيفو موبايل كوميونيكايشن كو: بأسم 
Communication Co., Ltd  

ان، ’كوووواي رود، ووشووووا، شووووانغ، بووووي بووووي #235 :العنوووووان 
 دونغوان، غوانغدونغ، جمهورية الصين الشعبية 

Address: 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, P.R. China  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32304  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
إستشارات في ,تدقيق الحسابات ,محاسبه: من اجل 

 إداره وتنظيم األعمال 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Husni Ibrahim Assad حسني ابراهيم اسعد ربايعة : بأسم 
Rabaiah  

عمووارة خضوور  -شووارع ابووو بكوور -جنووين -فلسووطين  :العنوووان 
  2منصور ط

Address: Palestine- Jenin-Abo Baker St.  

 -شارع ابو بكر -جنين -فلسطين  :عنوان التبليغ 
  2عمارة خضر منصور ط

 

Address for Services :  Palestine- 
Jenin-Abo Baker St.   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

344

345

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32303  52535 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 
  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
أجهزة حاسو ؛ برامج ألعا  الحاسو ؛ : من اجل 

برنامج نظام التشغيل؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ 
ات الذكية؛ محطات تعمل باللمس التفاعلي؛ النظار

الساعات الذكية؛ حلقات ذكية؛ تطبيقات قابلة للتحميل 
للهواتف النقالة؛ برامج ألعا  الواقع االفتراضي؛ 
برنامج التعرف على اإليماءات؛ أجهزة التعرف على 
الوجوه؛ الهواتف الذكية؛ الهواتف النقالة؛ الهاتف 
األرضي؛ معدات مالحية؛ جهاز نظام تحديد المواقع 

؛ أغطية للهواتف الذكية؛ [جي بي إس]العالمي 
حافظات للهواتف الذكية؛ أغشية واقية للهواتف 
الذكية؛ أجهزة تعقب الحركة القابلة لإلرتداء؛ 
الهواتف الذكية القابلة لإلرتداء؛ سماعات بلوتوث؛ 
سماعات رأس؛ سدادات األدن للهواتف النقالة؛ آالت 

؛ عصى السيلفي؛ [تصوير فوتوغرافي]تصوير 
؛ كابل اليو إس بي؛ [أجهزة قياس]اور متصلة أس

بطاريات كهربية؛ شواحن البطاريات؛ بنوك الطاقة 
؛ شاشة (البطاريات القابلة إلعادة الشحن)المتنقلة 

العرض للهواتف المحمولة؛ أكسسوارات و أجزاء 
 . الهواتف المحمولة

In Respect of: mobile phones; Virtual reality 
game software; Gesture recognition software; 
Face recognition devices; Smartphones; 
Mobile telephones; Telephone apparatus; 
Navigational instruments; Global Positioning 
System [GPS] apparatus; Covers for 
smartphones; Cases for smartphones; 
Protective films adapted for smartphones; 
Wearable activity trackers; Wearable 
smartphones; Bluetooth speakers; 
Headphones; Earplugs for mobile phones; 
Cameras [photography]; Selfie sticks [hand-
held monopods]; Connected bracelets 
[measuring instruments]; USB cables; 
Batteries, electric; Battery chargers; Mobile 
power banks (rechargeable batteries); Display 
screen for cell phones; Mobile phone 
accessories and parts.  

 In the name of: .Vivo Mobile . ، ليمتد.فيفو موبايل كوميونيكايشن كو: بأسم 
Communication Co., Ltd  

ان، ’كوووواي رود، ووشووووا، شووووانغ، بووووي بووووي #235 :العنوووووان 
 دونغوان، غوانغدونغ، جمهورية الصين الشعبية 

Address: 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, P.R. China  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32304  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
إستشارات في ,تدقيق الحسابات ,محاسبه: من اجل 

 إداره وتنظيم األعمال 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Husni Ibrahim Assad حسني ابراهيم اسعد ربايعة : بأسم 
Rabaiah  

عمووارة خضوور  -شووارع ابووو بكوور -جنووين -فلسووطين  :العنوووان 
  2منصور ط

Address: Palestine- Jenin-Abo Baker St.  

 -شارع ابو بكر -جنين -فلسطين  :عنوان التبليغ 
  2عمارة خضر منصور ط

 

Address for Services :  Palestine- 
Jenin-Abo Baker St.   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32305  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
البن والشاي والكاكاو واالرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق والمستحضرات ,والساغو والبن االصطناعي 
المصنوعة من الحبو  والخبز والفطائر والحلويات 

الخميرة , عسل النحل والعسل االسود,المثلجة 
الصلصات , الخل ,الملح والخردل ,ومسحوق الخبيز

 الثلج ,البهارات , ( التوابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: sad mohammad mo عبد العزيز نابلسي ( دمحم معاوية)سعد : بأسم 
awyeh abd alaziz nabulsi  

جووووووال -شوووووارع عمووووور بووووون الخطوووووا   -نوووووابلس  :العنووووووان 
3322322220  

Address: nablus share omar ben al 
khatab  

-شارع عمر بن الخطا   -نابلس  :عنوان التبليغ 
  3322322220جوال 

 

Address for Services :  nablus share 
omar ben al khatab   

 

  
347

346

 

 

  

  Trade Mark No.: 32304  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
إستشارات في ,تدقيق الحسابات ,محاسبه: من اجل 

 إداره وتنظيم األعمال 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Husni Ibrahim Assad حسني ابراهيم اسعد ربايعة : بأسم 
Rabaiah  

عمووارة خضوور  -شووارع ابووو بكوور -جنووين -فلسووطين  :العنوووان 
  2منصور ط

Address: Palestine- Jenin-Abo Baker St.  

 -شارع ابو بكر -جنين -فلسطين  :عنوان التبليغ 
  2عمارة خضر منصور ط

 

Address for Services :  Palestine- 
Jenin-Abo Baker St.   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32306  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
 In Respect of: advertising in drinks الدعاية واالعالن في مجال بيع المشروبات : من اجل 

salesand markting  
 In the name of: sharekat alforat شركة الفرات االستثمارية : بأسم 

alstthmarieh  
  Address: al khalil  3322203333الخليل الحرايق  :العنوان 

  3322203333الخليل الحرايق  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  al khalil  
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  Trade Mark No.: 32307  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 05/10/2017  33/03/2302 :التاريخ 
واالعالن وادارة وتوجيه  خدمات الدعاية: من اجل 

 االعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Wael Abed Alrahman وائل عبد الرحمن عبد الحفيظ عثمان : بأسم 
Abed Alhafeez Othman  

 Address: Ramallah Shar'e Rukab رام هللا شارع ركب عمارة دنيا  :العنوان 
Emaret Donya  

  5رام هللا عمارة المالكي ط  :عنوان التبليغ 
  3322252220جوال 

 

Address for Services :   
 

 
  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32308  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 
  Date: 09/10/2017  32/03/2302 :التاريخ 
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات : من اجل 

األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ، 
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة 
لتسخين التبغ؛ شواحن يو اس بي لألجهزة 
 اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن
السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن السيارات 
لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن 

 . بطاريات السجائر اإللكترونية

In Respect of: Batteries for electronic 
cigarettes; batteries for electronic devices that 
are used for heating tobacco, chargers for 
electronic devices that are used for heating 
tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers 
for electronic cigarettes; car chargers for 
devices that are used for heating tobacco; 
battery chargers for electronic cigarettes.  

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
S.A.  

 Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 نوشاتيل، سويسرا  2333، 5كواي جينريناود  :العنوان 
Neuchatel, Switzerland  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  3322  .ص 

 

Address for Services :   
 

 

  

348

349
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  Trade Mark No.: 32309  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  00 :في الصنف 
  Date: 09/10/2017  32/03/2302 :التاريخ 

أجهزة التبخير اإللكترونية باستثناء : من اجل 
 السجائر اإللكترونية؛ أجهزة تسخين السوائل؛ أجهزة

 . توليد البخار

In Respect of: Electronic vaporizers except 
electronic cigarettes; apparatus for heating 
liquids; apparatus for generating vapour.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 نوشاتيل، سويسرا  2333، 5 كواي جينريناود :العنوان 

Neuchatel, Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البيرة  3322  .ص 
 

Address for Services :   
 

 
  

350

351  
 

  

  Trade Mark No.: 32310  52503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  53 :في الصنف 
  Date: 09/10/2017  32/03/2302 :التاريخ 

المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية : من اجل 
وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ، الخام أو 
المصنّع؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار، 
السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، 

المضغ، تبغ السعوط، السجائر  تبغ الغليون، تبغ
المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل 

؛ مستلزمات المدخنين، )لغير األغراض الطبية(التبغ 
بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر ، فالتر السجائر، 
علب التبغ، علب ومنافض السجائر، الغاليين، أدوات 

قا ؛ أعواد الجيب للف السجائر، القداحات؛ أعواد الث
التبغ، منتجات التبغ التي يتم تسخينها ، أجهزة 
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من 
أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛ محاليل 
النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر 
االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ السجائر 

اللكترونية كبدائل عن السجائر اإللكترونية؛ السجائر ا
التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق النيكوتين 
المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخير بالفم للمدخنين 
، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين 
للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة 

ايات السجائر ؛ طف 53سابقا المتضمنة، في الفئة 
والسيجار المسخنة وكذلك عيدان التبغ المسخنة؛ 

 . علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

In Respect of: Wired vaporizer for 
electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters; matches; tobacco sticks, tobacco 
products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation 
of nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34; 
extinguishers for heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 نوشاتيل، سويسرا  2333، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Neuchatel, Switzerland  
ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البيرة  3322  .
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32311  52500 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 

  Date: 09/10/2017  32/03/2302 :التاريخ 
حلويات؛ شوكوالتة؛ بسكويت؛ بسكويت : من اجل 

 هش؛ بسكويت الويفر؛ كيك أو كعك 
In Respect of: Confectionery, chocolates, 
biscuits, crackers, wafers, cakes  

. آر. بي. اس. / ايه. بي. في. جوديفا بيلجم بي: بأسم 
 . ال

In the name of: GODIVA BELGIUM 
B.V.B.A./S.P.R.L.  

 Address: Wapenstilstandstraat 5, 1081 بروكسل بلجيكا  0330، 3وابينستيلستاندسترات  :العنوان 
Brussels Belgium  

  032.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32312  52502 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :صنف في ال

  Date: 09/10/2017  32/03/2302 :التاريخ 
حلويات؛ شوكوالتة؛ بسكويت؛ بسكويت : من اجل 

 هش؛ بسكويت الويفر؛ كيك أو كعك 
In Respect of: Confectionery, chocolates, 
biscuits, crackers, wafers, cakes  

. آر. بي. اس. / ايه. بي. في. جوديفا بيلجم بي: بأسم 
 . ال

In the name of: GODIVA BELGIUM 
B.V.B.A./S.P.R.L.  

 Address: Wapenstilstandstraat 5, 1081 بروكسل بلجيكا  0330، 3وابينستيلستاندسترات  :العنوان 
Brussels Belgium  

  032.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

  
 

  

  Trade Mark No.: 32310  52503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  53 :في الصنف 
  Date: 09/10/2017  32/03/2302 :التاريخ 

المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية : من اجل 
وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ، الخام أو 
المصنّع؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار، 
السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، 

المضغ، تبغ السعوط، السجائر  تبغ الغليون، تبغ
المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل 

؛ مستلزمات المدخنين، )لغير األغراض الطبية(التبغ 
بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر ، فالتر السجائر، 
علب التبغ، علب ومنافض السجائر، الغاليين، أدوات 

قا ؛ أعواد الجيب للف السجائر، القداحات؛ أعواد الث
التبغ، منتجات التبغ التي يتم تسخينها ، أجهزة 
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من 
أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛ محاليل 
النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر 
االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ السجائر 

اللكترونية كبدائل عن السجائر اإللكترونية؛ السجائر ا
التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق النيكوتين 
المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخير بالفم للمدخنين 
، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين 
للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة 

ايات السجائر ؛ طف 53سابقا المتضمنة، في الفئة 
والسيجار المسخنة وكذلك عيدان التبغ المسخنة؛ 

 . علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

In Respect of: Wired vaporizer for 
electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters; matches; tobacco sticks, tobacco 
products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation 
of nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34; 
extinguishers for heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 نوشاتيل، سويسرا  2333، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Neuchatel, Switzerland  
ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البيرة  3322  .
 

Address for Services :   
 

352

353
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  Trade Mark No.: 32313  52505 :التجارية رقم  العالمة
  In Class: 19  02 :في الصنف 
  Date: 09/10/2017  32/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: Bricks طو  : من اجل 
 In the name of: Moner Ahmad منير احمد دمحم سعادة : بأسم 

Mohamad Saadeh  
رات ابو شوشة بالقر  من مصونع الرام طريق الكسا :العنوان 

 طو  البدري 
Address: Alram Tareeq Alkasarat Abu Shosha 
Bellqurb Men Masna' Tub Albadre  

الرام طريق الكسارات ابو شوشة  :عنوان التبليغ 
 بالقر  من مصنع طو  البدري 

 

Address for Services :  Alram Tareeq 
Alkasarat Abu Shosha Bellqurb Men 
Masna' Tub Albadre  

 

 

  

355

356

354

 

 

  

  Trade Mark No.: 32314  52503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  52 :في الصنف 

  Date: 10/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
وتنظيم )النقل والشحن وتغليف السلع : من اجل 

 ( السفر
In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement  

شركة ان اوت للخدمات اللوجستية عادية : بأسم 
 عامة 

In the name of: Sharekat In Out 
Lelkhadamat Allogestiya Adiya Ama  

 Address: Alkhalel Ein Sara Burj  3322333035الخليل عين سارة برج زلوم  :العنوان 
Zalloum  

الخليل عين سارة برج زلوم  :عنوان التبليغ 
3322333035  

 

Address for Services :  Alkhalel Ein 
Sara Burj Zalloum   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32314  52503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  52 :في الصنف 

  Date: 10/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
وتنظيم )النقل والشحن وتغليف السلع : من اجل 

 ( السفر
In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement  

شركة ان اوت للخدمات اللوجستية عادية : بأسم 
 عامة 

In the name of: Sharekat In Out 
Lelkhadamat Allogestiya Adiya Ama  

 Address: Alkhalel Ein Sara Burj  3322333035الخليل عين سارة برج زلوم  :العنوان 
Zalloum  

الخليل عين سارة برج زلوم  :عنوان التبليغ 
3322333035  

 

Address for Services :  Alkhalel Ein 
Sara Burj Zalloum   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32313  52505 :التجارية رقم  العالمة
  In Class: 19  02 :في الصنف 
  Date: 09/10/2017  32/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: Bricks طو  : من اجل 
 In the name of: Moner Ahmad منير احمد دمحم سعادة : بأسم 

Mohamad Saadeh  
رات ابو شوشة بالقر  من مصونع الرام طريق الكسا :العنوان 

 طو  البدري 
Address: Alram Tareeq Alkasarat Abu Shosha 
Bellqurb Men Masna' Tub Albadre  

الرام طريق الكسارات ابو شوشة  :عنوان التبليغ 
 بالقر  من مصنع طو  البدري 

 

Address for Services :  Alram Tareeq 
Alkasarat Abu Shosha Bellqurb Men 
Masna' Tub Albadre  
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  Trade Mark No.: 32316  52503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 10/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
سيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب الحوا: من اجل 

المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة 
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة 
االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور 
 والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات
الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة 
الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح 
بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد الحاسوبي القابل 

لكترونية القابلة للبس التي للبس؛ األجهزة الرقمية اال
تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ 
النظارات الذكية؛الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة 

 أدوات]النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة 
؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات [قياس

الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او 
تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة 
الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة النقالة 
والهواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 

ت األذن وسماعات واألجهزة القابلة للبس وسماعا
الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض 

In Respect of: Computers; computer 
hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus and 
instruments; telephones; mobile telephones; 
smartphones; wireless communication devices for 
the transmission of voice, data, images, audio, 
video, and multimedia content; network 
communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet and for the sending, receiving, and 
storing telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; wearable computer hardware; 
wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, electronic 
mail, and other digital data; smartwatches; 
smartglasses; smart rings; wearable activity 
trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling computers, 
computer peripherals, mobile devices, mobile 
telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
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السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 
برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب 
الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 

لمسجلة مسبقا والمحتويات ذات الوسائط المتعددة ا
والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 
االلكترونية القابلةللبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة 

خول ومشغالت ومسجالت التلفزيون وعلب الد
الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

الصوت والفيديو؛ أجهزة المطابقة ومسجالت 
والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة 
قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل 
المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ 
مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض 
وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 

الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة  الستخدامها مع
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوتوالفيديو؛ 
شاشات عرض والنظارات الواقية وأدوات التحكم 

المعزز والسماعات الرأسية بتقنية الواقع 
واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ 
النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج 
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات 
البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات 
المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 

مشغالت األقراص والطابعات ومشغالت األقراص و
الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات 
الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة 
الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات 

ة الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهز
االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة 

and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; 
downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content; computer peripheral devices; 
peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
biometric identification and authentication 
apparatus; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smartphones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
virtual and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
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  Trade Mark No.: 32316  52503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 10/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
سيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب الحوا: من اجل 

المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة 
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة 
االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور 
 والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات
الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة 
الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح 
بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد الحاسوبي القابل 

لكترونية القابلة للبس التي للبس؛ األجهزة الرقمية اال
تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ 
النظارات الذكية؛الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة 

 أدوات]النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة 
؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات [قياس

الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او 
تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة 
الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة النقالة 
والهواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 

ت األذن وسماعات واألجهزة القابلة للبس وسماعا
الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض 

In Respect of: Computers; computer 
hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus and 
instruments; telephones; mobile telephones; 
smartphones; wireless communication devices for 
the transmission of voice, data, images, audio, 
video, and multimedia content; network 
communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet and for the sending, receiving, and 
storing telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; wearable computer hardware; 
wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, electronic 
mail, and other digital data; smartwatches; 
smartglasses; smart rings; wearable activity 
trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling computers, 
computer peripherals, mobile devices, mobile 
telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
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السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 
برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب 
الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 

لمسجلة مسبقا والمحتويات ذات الوسائط المتعددة ا
والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 
االلكترونية القابلةللبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة 

خول ومشغالت ومسجالت التلفزيون وعلب الد
الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

الصوت والفيديو؛ أجهزة المطابقة ومسجالت 
والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة 
قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل 
المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ 
مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض 
وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 

الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة  الستخدامها مع
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوتوالفيديو؛ 
شاشات عرض والنظارات الواقية وأدوات التحكم 

المعزز والسماعات الرأسية بتقنية الواقع 
واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ 
النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج 
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات 
البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات 
المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 

مشغالت األقراص والطابعات ومشغالت األقراص و
الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات 
الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة 
الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات 

ة الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهز
االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة 

and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; 
downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content; computer peripheral devices; 
peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
biometric identification and authentication 
apparatus; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smartphones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
virtual and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 

الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات 
بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن 
ً لوحات التحكم  المركبات المجهزة بمحركات وتحديدا
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس 

رسا  وأجهزة اإل وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات
الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة 
الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد 
المواقع؛األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة للمركبات 

؛ أجهزة تحّكم للتحكم [مجهزة بحواسيب على متنها]
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 

واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات النقالة 
الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات 
الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة 
التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة 

ة للبس للتحكم الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابل
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزةاإللكترونية 
النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 
األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات 
الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

مة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين المنزلية وأنظ
البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن 
البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك 
والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة 
ومحطات االرسا  والمهايئات الكهربائية واإللكترونية 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة 

واسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة والح
بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوتوالفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 

لتفاعلية؛ واجهات بينية الدخول؛ شاشات اللمس ا
للحواسيب والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة 
واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية 

لشاشات الحاسوب وشاشات الهواتف النقالة المعدة 
وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 

receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
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واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 

لرأس ومشغالت الذكية و وسماعات األذن وسماعات ا
ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 
الدخول؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب 
والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب 
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة 
واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعاتالذكية 

اعات االذن وسماعات الرأس والنظارات الذكية وسم
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 
قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة 
بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب 
الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة 
لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات 

جهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمال ؛ محددات لأل
أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات 
اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ 
آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ 
المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة 

؛ الدارات [الشرائح السيليكونية]القياس؛ الرقاقات 
المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ 
أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضو  

؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن [األلياف البصرية]
بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة 
التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة 

اض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلشعاعية لألغر
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ 
أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات 
للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة 

 .للنقل المتحكم بها عن بعد

computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote 
control of industrial operations; lightning 
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; life 
saving apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 

remote-controlled car retarders 

 

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 
انفينيووووت لووووو ، كوبرتينووووو، كاليفورنيووووا  0 :العنوووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 23303

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,47ب .ص

Address for Services :   
 

 

الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات 
بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن 
ً لوحات التحكم  المركبات المجهزة بمحركات وتحديدا
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس 

رسا  وأجهزة اإل وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات
الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة 
الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد 
المواقع؛األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة للمركبات 

؛ أجهزة تحّكم للتحكم [مجهزة بحواسيب على متنها]
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 

واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات النقالة 
الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات 
الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة 
التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة 

ة للبس للتحكم الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابل
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزةاإللكترونية 
النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 
األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات 
الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

مة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين المنزلية وأنظ
البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن 
البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك 
والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة 
ومحطات االرسا  والمهايئات الكهربائية واإللكترونية 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة 

واسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة والح
بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوتوالفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 

لتفاعلية؛ واجهات بينية الدخول؛ شاشات اللمس ا
للحواسيب والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة 
واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية 

لشاشات الحاسوب وشاشات الهواتف النقالة المعدة 
وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 

receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
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  Trade Mark No.: 32317  52502 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  23 :في الصنف 
  Date: 10/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
االلعا ؛ اللعب؛ أدوات اللعب؛ ورق اللعب؛ : من اجل 

تحمل باليد؛ العا  وحدات اللعب االلكترونية التي 
الحواسيب والعا  الفيديو واألجهزة الخاصة بألعا  
الحاسو  والعا  الفيديو غير األجهزة التي تعمل 
بقطع النقد او تلك المعدة الستخدامها مع أجهزة 
االستقبال التلفزيونية؛ أجهزة تمارين كمال األجسام؛ 

 . آالت ومعدات اللياقة البدنية والتمارين الرياضية

In Respect of: Toys; games; playthings; 
playing cards; electronic hand-held game 
units; computer games, video games, and 
computer and video game apparatus, other 
than coin operated or those adapted for use 
with television receivers; body-building 
apparatus; fitness and exercise machines and 
equipment.  

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 
انفينيوووت لوووو ، كوبرتينوووو، كاليفورنيوووا  0 :العنووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 23303

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23  .ص

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32318  52503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  32 :في الصنف 
  Date: 10/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي : من اجل 
المحلقة  والبرمجيات الحاسوبية واألجهزة الطرفية

بالحواسيب وألعا  الحاسو  والفيديو؛ الخدمات 
االستشارية المتعلقة بالعتاد و البرمجيات الحاسوبية؛ 
برمجة الحاسو ؛ تصميم قواعد البيانات الحاسوبية؛ 
تخزين البيانات إلكترونياً؛ خدمات الحوسبة 
السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 

قة؛ توفير البرمجيات واألجهزة الطرفية الملح
غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات ( الين-ان)المباشرة 

االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد 
البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن 
الحاسو  وأمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ 
توفير معلومات عن العتاد الحاسوبي والبرمجيات 

؛ صيانة وإصالح وتحديث العتاد (الين-ان)مباشرة 
الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة 
والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص مشاكل 
العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها وإصالحها 
وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع 
ة اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ خدمات استضاف

المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث للحصول 
على البيانات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات 
التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات 

والمواقع وغيرها من المصادر ( الين-ان)المباشرة 
المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من شبكات 

-ان)المباشرة  التواصل اإللكترونية؛ توفير الخدمات
لشبكات العالقات االجتماعية؛ توفير موقع ( الين

الكتروني لشبكات العالقات اجتماعية؛ خدمات رسم 
الخرائط ووضع الخرائط؛ الخدمات العلمية 
والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات 
التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات تقديم المعلومات 

 . علقة بكل ما سبق ذكرهوالمشورة واالستشارات المت

In Respect of: Design and development of 
computer hardware, software, peripherals, 
and computer and video games; computer 
hardware and software consulting services; 
computer programming; design of computer 
databases; electronic data storage; cloud 
computing services; rental of computer 
hardware, software, and peripherals; 
providing online non-downloadable software; 
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; computer 
security and data security consultancy; data 
encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and 
applications; technical support services, 
diagnosing and troubleshooting of computer 
hardware and software problems, and 
computer help desk services; website creation, 
design, and maintenance services; website 
hosting services; providing search engines for 
obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; creating 
indexes of online information, sites and other 
resources available on the Internet and other 
electronic communications networks; online 
social networking services; providing a social 
networking website; cartography and mapping 
services; scientific and technological services; 
industrial design services; industrial analysis 
and research services; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid.  
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  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 
رتينوووو، كاليفورنيوووا انفينيوووت لوووو ، كوب 0 :العنووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 23303

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America  
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  Trade Mark No.: 32319  52502 :م العالمة التجارية رق
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 11/10/2017  00/03/2302 :التاريخ 
نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر ، : من اجل 

خدمات )خدمات لوحات النشرات االلكترونية 

، البريد االلكتروني ، توفير قنوات اتصال ( اتصاالت 

 بعد لخدمات التسوق عن 

In Respect of: Computer aided 
transmission of messages and images , 
Electronic bulletin board services 
[telecommunications services] , 
Electronic mail , Providing 
telecommunication channels for 
teleshopping services  

مار عادية شركة الشمس للتجارة واالستث: بأسم 
 عامة 

In the name of: Sharekat Alshams 
Leltejara Walesthmar Adiya Ama  

 Address: Ramallah Dowar Almanara رام هللا دوار المنارة شارع الحسبة  :العنوان 
Shar'e Alhisba  

 رام هللا دوار المنارة شارع الحسبة  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah 
Dowar Almanara Shar'e Alhisba   

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32318  52503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  32 :في الصنف 
  Date: 10/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي : من اجل 
المحلقة  والبرمجيات الحاسوبية واألجهزة الطرفية

بالحواسيب وألعا  الحاسو  والفيديو؛ الخدمات 
االستشارية المتعلقة بالعتاد و البرمجيات الحاسوبية؛ 
برمجة الحاسو ؛ تصميم قواعد البيانات الحاسوبية؛ 
تخزين البيانات إلكترونياً؛ خدمات الحوسبة 
السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 

قة؛ توفير البرمجيات واألجهزة الطرفية الملح
غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات ( الين-ان)المباشرة 

االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد 
البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن 
الحاسو  وأمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ 
توفير معلومات عن العتاد الحاسوبي والبرمجيات 

؛ صيانة وإصالح وتحديث العتاد (الين-ان)مباشرة 
الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة 
والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص مشاكل 
العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها وإصالحها 
وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع 
ة اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ خدمات استضاف

المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث للحصول 
على البيانات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات 
التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات 

والمواقع وغيرها من المصادر ( الين-ان)المباشرة 
المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من شبكات 

-ان)المباشرة  التواصل اإللكترونية؛ توفير الخدمات
لشبكات العالقات االجتماعية؛ توفير موقع ( الين

الكتروني لشبكات العالقات اجتماعية؛ خدمات رسم 
الخرائط ووضع الخرائط؛ الخدمات العلمية 
والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات 
التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات تقديم المعلومات 

 . علقة بكل ما سبق ذكرهوالمشورة واالستشارات المت

In Respect of: Design and development of 
computer hardware, software, peripherals, 
and computer and video games; computer 
hardware and software consulting services; 
computer programming; design of computer 
databases; electronic data storage; cloud 
computing services; rental of computer 
hardware, software, and peripherals; 
providing online non-downloadable software; 
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; computer 
security and data security consultancy; data 
encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and 
applications; technical support services, 
diagnosing and troubleshooting of computer 
hardware and software problems, and 
computer help desk services; website creation, 
design, and maintenance services; website 
hosting services; providing search engines for 
obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; creating 
indexes of online information, sites and other 
resources available on the Internet and other 
electronic communications networks; online 
social networking services; providing a social 
networking website; cartography and mapping 
services; scientific and technological services; 
industrial design services; industrial analysis 
and research services; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid.  

359
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  Trade Mark No.: 32320  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 
  Date: 11/10/2017  00/03/2302 :التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام : من اجل 

الذاتية ، مطاعم والشرا  ، المطاعم ، مطاعم الخدمة 
 تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering 
(Food and drink) , Restaurants , Restaurants 
(Self-service) , Restaurants (Self-service)  

شركة حليمكو لخدمات المطاعم والفنادق : بأسم 
 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Halemko 
Lekhdmat Almata'm Walfanadeq 
Mosaham khososiya  

  Address: Ramallah Walbeireh رام هللا والبيرة  :العنوان 
البالوع شارع بالزا مول بناية رقم  :عنوان التبليغ 

  3322323325جوال  2335322هاتف  02
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32320  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 
  Date: 11/10/2017  00/03/2302 :التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام : من اجل 

الذاتية ، مطاعم والشرا  ، المطاعم ، مطاعم الخدمة 
 تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering 
(Food and drink) , Restaurants , Restaurants 
(Self-service) , Restaurants (Self-service)  

شركة حليمكو لخدمات المطاعم والفنادق : بأسم 
 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Halemko 
Lekhdmat Almata'm Walfanadeq 
Mosaham khososiya  

  Address: Ramallah Walbeireh رام هللا والبيرة  :العنوان 
البالوع شارع بالزا مول بناية رقم  :عنوان التبليغ 

  3322323325جوال  2335322هاتف  02
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32321  52520 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 11/10/2017  00/03/2302 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

عالن عن الواائف، تنظيم المعارض خدمات اال
الخدمات , التجارية للغايات االعالنية او التجارية

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية

خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 
ستيراد وكاالت اال, خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, عالنيةالمساحات اإل

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسو 

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسو 
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن

In Respect of: Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
columns, helping to run a business or 
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اإلعالن بالبريد  ,إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية
نسخ , تحديث مواد الدعاية واإلعالن, المباشر
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, واإلعالن الخارجي
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسو 

وكاالت البيع وترتيب خدمات , الدعاية واإلعالن
لة وبالتجزئة باي طريقة خدمات البيع بالجم, البيع
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، , كانت

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 
updated advertising materials, copies of 
documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external advertising, 
polls, organize information in computer 
databases, publish texts advertising agencies, 
sales and arranging sales service, sales service 
Wholesale and retail in any way whatsoever, 
services assembling a variety of goods on 
behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase  

 In the name of: Sharkeat Al Mjali lil شركة المجلي للزراعة واالنتاج الحيواني : بأسم 
Zera'a w al Entaj Al hewane  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  5ط - التجاري رام هللا برج رام هللا -االستشارية 

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32322  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :في الصنف 

  Date: 11/10/2017  00/03/2302 :التاريخ 
الغالل والمنتجات الزراعية ، ومنتجات : من اجل 

في فئات اخرى ، البساتين والغايات غير الواردة 
الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة ، 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، المواد الغذائية 

 (. الملت)الخاصة بالحيوانات ، الشعير المنبت 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals, fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

 In the name of: Sharkeat Al Mjali lil شركة اجمللي للزراعة واالنتاج احليواين : أبسم 
Zera'a w al Entaj Al hewane  

  Address: Ramallah - Palestine ين فلسط -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32321  52520 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 11/10/2017  00/03/2302 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

عالن عن الواائف، تنظيم المعارض خدمات اال
الخدمات , التجارية للغايات االعالنية او التجارية

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية

خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 
ستيراد وكاالت اال, خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, عالنيةالمساحات اإل

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسو 

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسو 
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن

In Respect of: Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
columns, helping to run a business or 
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  Trade Mark No.: 32322  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :في الصنف 

  Date: 11/10/2017  00/03/2302 :التاريخ 
الغالل والمنتجات الزراعية ، ومنتجات : من اجل 

في فئات اخرى ، البساتين والغايات غير الواردة 
الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة ، 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، المواد الغذائية 

 (. الملت)الخاصة بالحيوانات ، الشعير المنبت 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals, fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

 In the name of: Sharkeat Al Mjali lil شركة اجمللي للزراعة واالنتاج احليواين : أبسم 
Zera'a w al Entaj Al hewane  

  Address: Ramallah - Palestine ين فلسط -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32323  52525 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 11/10/2017  00/03/2302 :التاريخ 
, مشدات للصدر, مالبس نسائية داخلية: من اجل 
مالبس , (مالبس داخلية )قمصان داخلية , بيجامات
مالبس , مشدات للنساء تلبس تحت الثيا , من الفرو
مشدات , سراويل داخلية مالبس, قمصان, للشاطئ
, أفرهوالت, روا  حمام, مالبس داخلية, نساء

 قمصان داخلية للرجال , تنانير تحتيه, سراويل داخلية

In Respect of: Teddies) undergarments 
(,Brassieres, Pajamas (Am), Slips) 
undergarments), Furs) clothing), Corsets 
)underclothing ), Beach clothes , Shirts, 
Drawers) clothing), Corselets, Underclothing, 
Bath robes, Overalls, Pants, Petticoats, 
Singlets,  

شركة طاهر البيتوني للتجارة العامة عادية : بأسم 
 عامة 

In the name of: Sharekat Taher 
Albituni Laltijara Alamma Adiya Ama  

 محالت الطاهر رام هللا ميدان الشهيد  :العنوان 
 ياسر عرفات 

Address: Mahalat Altaher Ramallah 
Maydan Alshaheed Yasser Arafat  

محالت الطاهر رام هللا ميدان الشهيد  :عنوان التبليغ 
 ياسر عرفات 

 

Address for Services :  Mahalat 
Altaher Ramallah Maydan Alshaheed 
Yasser Arafat  
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  Trade Mark No.: 32323  52525 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 11/10/2017  00/03/2302 :التاريخ 
, مشدات للصدر, مالبس نسائية داخلية: من اجل 
مالبس , (مالبس داخلية )قمصان داخلية , بيجامات
مالبس , مشدات للنساء تلبس تحت الثيا , من الفرو
مشدات , سراويل داخلية مالبس, قمصان, للشاطئ
, أفرهوالت, روا  حمام, مالبس داخلية, نساء

 قمصان داخلية للرجال , تنانير تحتيه, سراويل داخلية

In Respect of: Teddies) undergarments 
(,Brassieres, Pajamas (Am), Slips) 
undergarments), Furs) clothing), Corsets 
)underclothing ), Beach clothes , Shirts, 
Drawers) clothing), Corselets, Underclothing, 
Bath robes, Overalls, Pants, Petticoats, 
Singlets,  

شركة طاهر البيتوني للتجارة العامة عادية : بأسم 
 عامة 

In the name of: Sharekat Taher 
Albituni Laltijara Alamma Adiya Ama  

 محالت الطاهر رام هللا ميدان الشهيد  :العنوان 
 ياسر عرفات 

Address: Mahalat Altaher Ramallah 
Maydan Alshaheed Yasser Arafat  

محالت الطاهر رام هللا ميدان الشهيد  :عنوان التبليغ 
 ياسر عرفات 

 

Address for Services :  Mahalat 
Altaher Ramallah Maydan Alshaheed 
Yasser Arafat  
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  Trade Mark No.: 32325  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2: الصنف في 

  Date: 12/10/2017  02/03/2302: التاريخ 
 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب : من اجل 
المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة 
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة 

ت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور االتصاال
والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات 
الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة 
الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح 
بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 

تروني وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلك
وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد الحاسوبي القابل 
للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس التي 
تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ 

لذكية؛الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة النظارات ا
أدوات ]النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة 

؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات [قياس
الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او 
تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة 

لة الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة النقا
والهواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
واألجهزة القابلة للبس وسماعات األذن وسماعات 
الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض 
السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 

عاب برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات ال
الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 
والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا 

In Respect of: Computers; computer 
hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus 
and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; wireless 
communication devices for the transmission 
of voice, data, images, audio, video, and 
multimedia content; network 
communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing 
access to the internet and for the sending, 
receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable 
digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; 
smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected 
bracelets [measuring instruments]; 
electronic book readers; computer software; 
computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile 
devices, mobile telephones, smartwatches, 
smartglasses, wearable devices, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, audio 
and video players and recorders, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded 
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والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 

اعات الذكية والنظارات االلكترونية القابلة للبس والس
الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالتالصوت 
والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها 
مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
 النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية والخواتم
الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ أجهزة المطابقة والكشف 
البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس 
االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل 
المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ 

ط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض مؤشرات الضغ
وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة 
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 

لفيديو؛ وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت وا
شاشات عرض والنظارات الواقية وأدوات التحكم 
والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز 
واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ 
النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج 
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات 

را؛ لوحات للكامي  البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات
المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 
والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص 
الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات 
الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة 
 الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات 
الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة 
االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة 
الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات 
بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن 

ً ل وحات التحكم المركبات المجهزة بمحركات وتحديدا
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس 

audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral 
devices for computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; virtual and augmented reality 
displays, goggles, controllers, and headsets; 
3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; keyboards, mice, mouse 
pads, printers, disk drives, and hard drives; 
sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players 
and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle 
audio apparatus; voice recording and voice 
recognition apparatus; earphones; 
headphones; microphones; televisions; 
television receivers and monitors; set top 
boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board 
motor vehicle computers and electronic 
devices, namely electronic control panels, 
monitors, touchscreens, remote controls, 
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الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب : من اجل 
المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة 
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة 

ت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور االتصاال
والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات 
الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة 
الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح 
بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 

تروني وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلك
وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد الحاسوبي القابل 
للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس التي 
تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ 

لذكية؛الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة النظارات ا
أدوات ]النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة 

؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات [قياس
الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او 
تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة 

لة الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة النقا
والهواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
واألجهزة القابلة للبس وسماعات األذن وسماعات 
الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض 
السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 

عاب برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات ال
الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 
والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا 

In Respect of: Computers; computer 
hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus 
and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; wireless 
communication devices for the transmission 
of voice, data, images, audio, video, and 
multimedia content; network 
communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing 
access to the internet and for the sending, 
receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable 
digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; 
smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected 
bracelets [measuring instruments]; 
electronic book readers; computer software; 
computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile 
devices, mobile telephones, smartwatches, 
smartglasses, wearable devices, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, audio 
and video players and recorders, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded 
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والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 

اعات الذكية والنظارات االلكترونية القابلة للبس والس
الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالتالصوت 
والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها 
مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
 النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية والخواتم
الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ أجهزة المطابقة والكشف 
البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس 
االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل 
المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ 

ط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض مؤشرات الضغ
وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة 
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 

لفيديو؛ وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت وا
شاشات عرض والنظارات الواقية وأدوات التحكم 
والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز 
واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ 
النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج 
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات 

را؛ لوحات للكامي  البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات
المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 
والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص 
الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات 
الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة 
 الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات 
الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة 
االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة 
الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات 
بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن 

ً ل وحات التحكم المركبات المجهزة بمحركات وتحديدا
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس 

audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral 
devices for computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; virtual and augmented reality 
displays, goggles, controllers, and headsets; 
3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; keyboards, mice, mouse 
pads, printers, disk drives, and hard drives; 
sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players 
and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle 
audio apparatus; voice recording and voice 
recognition apparatus; earphones; 
headphones; microphones; televisions; 
television receivers and monitors; set top 
boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board 
motor vehicle computers and electronic 
devices, namely electronic control panels, 
monitors, touchscreens, remote controls, 

وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات اإلرسا  وأجهزة 
الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة 
الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد 
المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة 

؛ أجهزة تحّكم [متنهامجهزة بحواسيب على ]للمركبات
للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن 
وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات 

زة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية الصوت وأجه
المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة 
للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 

فزيون وعلب ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التل
الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة 
العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 
أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ 
أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات 
واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل 

رسا  والمهايئات الكهربائية األجهزة ومحطات اال
واإللكترونية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف 
النقالة والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية 
الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للّبس 

وسماعات األذن والساعات الذكية والنظارات الذكية و 
وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول؛ شاشات 
اللمس التفاعلية؛ واجهات بينية للحواسيب والشاشات 
الحاسوبية والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات 

ات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الذكية والنظار
الدخول ومشغالت ومسجالت الصوتوالفيديو؛ االغطية 
الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات 
الهواتف النقالة وشاشات الساعات الذكية؛ قطع 
وملحقات الحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للّبس والساعات 
الذكية والنظارات الذكية و وسماعات األذن وسماعات 

docking stations, connectors, switches, and 
voice-activated controls; global positioning 
systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
set top boxes, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
wearable devices for controlling computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smart watches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems; data storage 
apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use 
with computers, mobile telephones, 
handheld computers, computer peripherals, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, , earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, 
televisions, and set top boxes; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, 
computer screens, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, 
televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; protective films 
adapted for computer screens, mobile 
telephone screens, and smartwatch screens; 
parts and accessories for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
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الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول؛ االغطية الخارجية والحقائب 
والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق 

لة واألجهزة االلكترونية للحواسيب والهواتف النقا
النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات 
الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات 
الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن 
الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية 

دريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة لت
المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ 
اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمال ؛ 
محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات 
اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ 

وأدوات قياس الوزن؛ المقاييس؛ آالت الفاكس؛أجهزة 
لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ 

؛ الدارات المتكاملة؛ [الشرائح السيليكونية]الرقاقات 
مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم 

األلياف ]عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضو  
؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن بعد [البصرية

بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة 
التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة 
اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات 
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ 
أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات 

سيارات القابلة للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات ال
 .للنقل المتحكم بها عن بعد

and set top boxes; covers, bags, cases, 
sleeves, straps and lanyards for computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to 
train animals; electronic agendas; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; 
mechanisms for coin-operated apparatus; 
dictating machines; hemline markers; voting 
machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; facsimile machines; 
weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; 
integrated circuits; amplifiers; fluorescent 
screens; remote controls; lights conducting 
filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of 
industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life 
saving apparatus and equipment; whistle 
alarms; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets; electrified 
fences; portable remote-controlled car 
retarders 

 

 

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 
انفينيووووت لووووو ، كوبرتينووووو، كاليفورنيووووا  0 :العنوووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 23303

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23  .ص

 

Address for Services :   
 

 
  

وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات اإلرسا  وأجهزة 
الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة 
الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد 
المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة 

؛ أجهزة تحّكم [متنهامجهزة بحواسيب على ]للمركبات
للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن 
وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات 

زة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية الصوت وأجه
المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة 
للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 

فزيون وعلب ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التل
الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة 
العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 
أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ 
أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات 
واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل 

رسا  والمهايئات الكهربائية األجهزة ومحطات اال
واإللكترونية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف 
النقالة والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية 
الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للّبس 

وسماعات األذن والساعات الذكية والنظارات الذكية و 
وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول؛ شاشات 
اللمس التفاعلية؛ واجهات بينية للحواسيب والشاشات 
الحاسوبية والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات 

ات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الذكية والنظار
الدخول ومشغالت ومسجالت الصوتوالفيديو؛ االغطية 
الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات 
الهواتف النقالة وشاشات الساعات الذكية؛ قطع 
وملحقات الحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للّبس والساعات 
الذكية والنظارات الذكية و وسماعات األذن وسماعات 

docking stations, connectors, switches, and 
voice-activated controls; global positioning 
systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
set top boxes, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
wearable devices for controlling computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smart watches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems; data storage 
apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use 
with computers, mobile telephones, 
handheld computers, computer peripherals, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, , earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, 
televisions, and set top boxes; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, 
computer screens, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, 
televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; protective films 
adapted for computer screens, mobile 
telephone screens, and smartwatch screens; 
parts and accessories for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
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  Trade Mark No.: 32326  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 12/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب : من اجل 
المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة 

باالتصاالت السلكية والالسلكية؛  واألدوات الخاصة
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة 
االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور 
والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات 
الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة 

تسمح الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي 
بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال 
واستالموتخزين المكالمات الهاتفية والبريد 
االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد 
الحاسوبي القابل للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية 
القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن 

مات الهاتفية اجل ارسال واستالم وتخزين المكال
والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ 
الساعات الذكية؛ النظارات الذكية؛ الخواتم الذكية؛ 
أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور 

؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ [أدوات قياس]الموصولة 
البرمجياتالحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل 

و تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب اعداد ا
واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة 
النقالة والهواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات 
الذكية واألجهزة القابلة للبس وسماعات األذن 
وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة 
العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه 
المنزلية؛برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب 
الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 
والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا 
والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة 

والهواتف  بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب

In Respect of: Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
computer hardware; wearable digital electronic 
devices capable of providing access to the internet, 
for sending, receiving and storing of telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
smartwatches; smartglasses; smart rings; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling computers, 
computer peripherals, mobile devices, mobile 
telephones, smartwatches, smartglasses, wearable 
devices, earphones, headphones, televisions, set 
top boxes, audio and video players and recorders, 
home theatre systems, and entertainment systems; 
application development software; computer game 
software; downloadable pre-recorded audio, video 
and multimedia content; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile 

النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 
االلكترونية القابلةللبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس 

واألجهزة  لهواتف النقالةالستخدامها مع الحواسيب وا
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة المطابقة 
والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة 

أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل قياس االرتفاع؛
المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ 
مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض 
وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 
الستخدامها مع الحواسيبوالهواتف الذكية واألجهزة 
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 

ساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وال
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 

وأدوات التحكم  شاشات عرض والنظارات الواقية
والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز 
واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ 

جاج النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ ز
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات 

للكاميرا؛ لوحات  البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات
المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 
والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص 
الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 
ت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرا

الصوت؛اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة 
الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات 
الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزةالتلفزيون؛ أجهزة 
االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة 
 الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات
بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن 

ً لوحات التحكم  المركبات المجهزة بمحركات وتحديدا
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس 
وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات اإلرسا  وأجهزة 
الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة 

telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; 
biometric identification and authentication 
apparatus; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smartphones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
virtual and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk drives, 
and hard drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; televisions; 
television receivers and monitors; set top boxes; 
radios; radio transmitters and receivers; user 
interfaces for on-board motor vehicle computers 
and electronic devices, namely electronic control 
panels, monitors, touchscreens, remote controls, 
docking stations, connectors, switches, and voice-
activated controls; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; navigation 
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النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 
االلكترونية القابلةللبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس 

واألجهزة  لهواتف النقالةالستخدامها مع الحواسيب وا
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة المطابقة 
والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة 

أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل قياس االرتفاع؛
المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ 
مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض 
وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 
الستخدامها مع الحواسيبوالهواتف الذكية واألجهزة 
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 

ساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وال
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 

وأدوات التحكم  شاشات عرض والنظارات الواقية
والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز 
واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ 

جاج النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ ز
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات 

للكاميرا؛ لوحات  البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات
المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 
والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص 
الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 
ت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرا

الصوت؛اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة 
الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات 
الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزةالتلفزيون؛ أجهزة 
االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة 
 الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات
بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن 

ً لوحات التحكم  المركبات المجهزة بمحركات وتحديدا
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس 
وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات اإلرسا  وأجهزة 
الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة 

telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; 
biometric identification and authentication 
apparatus; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smartphones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
virtual and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk drives, 
and hard drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; televisions; 
television receivers and monitors; set top boxes; 
radios; radio transmitters and receivers; user 
interfaces for on-board motor vehicle computers 
and electronic devices, namely electronic control 
panels, monitors, touchscreens, remote controls, 
docking stations, connectors, switches, and voice-
activated controls; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; navigation 

لمية لتحديد الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العا
المواقع؛األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة للمركبات 

 ؛ أجهزة تحّكم للتحكم[مجهزة بحواسيب على متنها]
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات 
الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات 

س ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة الرأ
التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة 
التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة 
الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتحكم 
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزةاإللكترونية 

ت الذكية وسماعات النقالة والساعات الذكية والنظارا
األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات 
الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 
المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين 
البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن 

زة الوصل والقارنات واألسالك البطاريات؛ أجه
والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة 
ومحطات االرسا  والمهايئات الكهربائية واإللكترونية 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة 
والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة 
 بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة
اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوتوالفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 
الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ واجهات بينية 
للحواسيب والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة 

الة واألجهزة اإللكترونية واألجهزة اإللكترونية النق
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية 
المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات الهواتف النقالة 
وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 

طرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف واألجهزة ال
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 

العلب الدخول؛ االغطية الخارجية والحقائب و

apparatus for vehicles [on-board computers]; 
remote controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, and 
adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for computers, 
computer screens, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
protective films adapted for computer screens, 
mobile telephone screens, and smartwatch screens; 
parts and accessories for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; covers, 
bags, cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
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لمية لتحديد الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العا
المواقع؛األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة للمركبات 

 ؛ أجهزة تحّكم للتحكم[مجهزة بحواسيب على متنها]
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات 
الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات 

س ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة الرأ
التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة 
التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة 
الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتحكم 
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزةاإللكترونية 

ت الذكية وسماعات النقالة والساعات الذكية والنظارا
األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات 
الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 
المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين 
البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن 

زة الوصل والقارنات واألسالك البطاريات؛ أجه
والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة 
ومحطات االرسا  والمهايئات الكهربائية واإللكترونية 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة 
والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة 
 بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة
اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوتوالفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 
الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ واجهات بينية 
للحواسيب والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة 

الة واألجهزة اإللكترونية واألجهزة اإللكترونية النق
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية 
المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات الهواتف النقالة 
وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 

طرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف واألجهزة ال
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 

العلب الدخول؛ االغطية الخارجية والحقائب و

apparatus for vehicles [on-board computers]; 
remote controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, and 
adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for computers, 
computer screens, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
protective films adapted for computer screens, 
mobile telephone screens, and smartwatch screens; 
parts and accessories for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; covers, 
bags, cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 

 

 

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 

انفينيووووت لووووو ، كوبرتينووووو، كاليفورنيووووا  0 :العنوووووان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 23303

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,47ب .ص

Address for Services :   

 
  

والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب 
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة 
واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعاتالذكية 
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 

هزة الشحن الخاصة قضبان التصوير الذاتي؛ أج
بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب 
الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة 
لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات 
لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمال ؛ محددات 
أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات 

رونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ اإللكت
آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ 
المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة 

؛ الدارات [الشرائح السيليكونية]القياس؛ الرقاقات 
المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ 

صيل الضو  أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتو
؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن [األلياف البصرية]

بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة 
التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة 
اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات 
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ 

صفارات للكالب؛ مغناطيسات  أجهزة فحص البيض؛
للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة 

 .للنقل المتحكم بها عن بعد

devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 

remote-controlled car retarders 
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  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 

انفينيووووت لووووو ، كوبرتينووووو، كاليفورنيووووا  0 :العنوووووان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 23303

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,47ب .ص

Address for Services :   

 
  

والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب 
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة 
واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعاتالذكية 
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 

هزة الشحن الخاصة قضبان التصوير الذاتي؛ أج
بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب 
الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة 
لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات 
لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمال ؛ محددات 
أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات 

رونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ اإللكت
آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ 
المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة 

؛ الدارات [الشرائح السيليكونية]القياس؛ الرقاقات 
المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ 

صيل الضو  أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتو
؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن [األلياف البصرية]

بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة 
التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة 
اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات 
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ 

صفارات للكالب؛ مغناطيسات  أجهزة فحص البيض؛
للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة 

 .للنقل المتحكم بها عن بعد

devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 

remote-controlled car retarders 

 
 

  

  Trade Mark No.: 32327  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  22 :في الصنف 

  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: vegitable oil الزيوت النياتية : من اجل 

مة ربعي وابنائه لتجارة شركة الحاج سال: بأسم 
 المواد التموينيه واالستثمار 

In the name of: alhajsalameh rabaee wa 
abnau litijarat almawad altamunieh  

  Address: al khalil  3322033232الخليل دورا  :العنوان 
  3322033232الخليل دورا  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  
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  Trade Mark No.: 32330  52553 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 
  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
مشروبات مستخلصة من , مياه معدنيه : من اجل 

شرا  ومستحضرات , الفواكة وعصائر الفواكة
 اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Waters, Fruit beverges and 
Fruit Juices; syrups and other Prepartions for 
making beverages  

 In the name of: MAZEN ALI FARES مازن علي فارس شواهنة : بأسم 
SHAWAHNA  

 Address: KOFR DAN- MADKHAL  323333255:مدخل البلد جوال -كفردان :العنوان 
ALBALAD  

مدخل البلد  -كفردان :عنوان التبليغ 
  323333255:جوال

 

Address for Services :  KOFR DAN- 
MADKHAL ALBALAD   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32329  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
بيع المالبسو والدعاية واالعالن وادارة : من اجل 

 نشاط المكتبي وتوجية االعمال وتفعيل ال
In Respect of: FOR SALE CLOTHES 
,ADVERTISINF BUSISNESS MANAGMENT 
BUISNEES ADMINISTRATION OFFICE 
FUNCTIONS  

 In the name of: shariket marteno شركة مارتينو لتجارة المالبس واالحذية : بأسم 
leltejaret almalabes wa al ahtheyah  

 Address: nablus -share tounes -tel  3323200533جوال رقم  -رع تونسنابلس شا :العنوان 
059811355  

 نابلس شارع تونس :عنوان التبليغ 
  3323200533جوال رقم 

 

Address for Services :  nablus -share 
tounes -tel 059811355   

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32328  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 االعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Khadeja Yones Nour خديجة يونس نور الدين حماد : بأسم 
Aldeen Hammad  

  Address: Ramallah Mojama' Alramonee رام هللا مجمع الرموني  :العنوان 
 رام هللا مجمع الرموني  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah 
Mojama' Alramonee   

 

  

367

368

369

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32328  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 االعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Khadeja Yones Nour خديجة يونس نور الدين حماد : بأسم 
Aldeen Hammad  

  Address: Ramallah Mojama' Alramonee رام هللا مجمع الرموني  :العنوان 
 رام هللا مجمع الرموني  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah 
Mojama' Alramonee   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32329  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
بيع المالبسو والدعاية واالعالن وادارة : من اجل 

 نشاط المكتبي وتوجية االعمال وتفعيل ال
In Respect of: FOR SALE CLOTHES 
,ADVERTISINF BUSISNESS MANAGMENT 
BUISNEES ADMINISTRATION OFFICE 
FUNCTIONS  

 In the name of: shariket marteno شركة مارتينو لتجارة المالبس واالحذية : بأسم 
leltejaret almalabes wa al ahtheyah  

 Address: nablus -share tounes -tel  3323200533جوال رقم  -رع تونسنابلس شا :العنوان 
059811355  

 نابلس شارع تونس :عنوان التبليغ 
  3323200533جوال رقم 

 

Address for Services :  nablus -share 
tounes -tel 059811355   

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32330  52553 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 
  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
مشروبات مستخلصة من , مياه معدنيه : من اجل 

شرا  ومستحضرات , الفواكة وعصائر الفواكة
 اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Waters, Fruit beverges and 
Fruit Juices; syrups and other Prepartions for 
making beverages  

 In the name of: MAZEN ALI FARES مازن علي فارس شواهنة : بأسم 
SHAWAHNA  

 Address: KOFR DAN- MADKHAL  323333255:مدخل البلد جوال -كفردان :العنوان 
ALBALAD  

مدخل البلد  -كفردان :عنوان التبليغ 
  323333255:جوال

 

Address for Services :  KOFR DAN- 
MADKHAL ALBALAD   
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  Trade Mark No.: 32333  52555 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 
  Date: 16/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

تستعمل فب غسل وكي المالبس، مستحضرات 
شط، صابون، عطور وزيوت تنظيف وصقل وجلي وق

للشعر، ( لوشن)عطرية، مستحضرات تجميل، غسول
 منظفات اسنان 

In Respect of: bleaching, 
perfumery,soaps,scouring and abrasive 
preparations,polishing,cleaning,[reparations 
and other substances for laundry 
use,dentifrices,hair ltotions,cosmetics,essential 
oils  

 In the name of: sharekat alsena'a شركة الصناعة العربية مساهمة خصوصية : بأسم 
alarabya mosahama khososiya  

 رام هللا، المنطقة الصناعية بالقر  :العنوان 
 من شركة المشروبات الوطنية  

Address: ramallah almanteqa alsena'a belqurb 
men sharekat almashrobat alwatania  

رام هللا شارع المعرض عمارة رباح  :عنوان التبليغ 
  322223002هاتف  3322233000جوال  2طابق 

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32332  52552 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 
  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
المياه المعدنية ( شرا  الشعير ) البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، 
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ، 

 شرا  ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks;fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages  

عين غزال للمياه الزراعية الصناعية شركة : بأسم 
 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Ein Ghazal Lil miyah 
Al zira'ya Al sina'ya Mosahama Khososiya  

  Address: Kufur Jammal Qalqelia كفر جمال قلقيلية  :العنوان 
 كفر جمال قلقيلية  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Kufur Jammal 
Qalqelia   

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32330  52553 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 
  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
مشروبات مستخلصة من , مياه معدنيه : من اجل 

شرا  ومستحضرات , الفواكة وعصائر الفواكة
 اخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Waters, Fruit beverges and 
Fruit Juices; syrups and other Prepartions for 
making beverages  

 In the name of: MAZEN ALI FARES مازن علي فارس شواهنة : بأسم 
SHAWAHNA  

 Address: KOFR DAN- MADKHAL  323333255:مدخل البلد جوال -كفردان :العنوان 
ALBALAD  

مدخل البلد  -كفردان :عنوان التبليغ 
  323333255:جوال

 

Address for Services :  KOFR DAN- 
MADKHAL ALBALAD   

 

  

370
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  Trade Mark No.: 32332  52552 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 
  Date: 15/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
المياه المعدنية ( شرا  الشعير ) البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، 
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ، 

 شرا  ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks;fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages  

عين غزال للمياه الزراعية الصناعية شركة : بأسم 
 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Ein Ghazal Lil miyah 
Al zira'ya Al sina'ya Mosahama Khososiya  

  Address: Kufur Jammal Qalqelia كفر جمال قلقيلية  :العنوان 
 كفر جمال قلقيلية  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Kufur Jammal 
Qalqelia   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32333  52555 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 
  Date: 16/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

تستعمل فب غسل وكي المالبس، مستحضرات 
شط، صابون، عطور وزيوت تنظيف وصقل وجلي وق

للشعر، ( لوشن)عطرية، مستحضرات تجميل، غسول
 منظفات اسنان 

In Respect of: bleaching, 
perfumery,soaps,scouring and abrasive 
preparations,polishing,cleaning,[reparations 
and other substances for laundry 
use,dentifrices,hair ltotions,cosmetics,essential 
oils  

 In the name of: sharekat alsena'a شركة الصناعة العربية مساهمة خصوصية : بأسم 
alarabya mosahama khososiya  

 رام هللا، المنطقة الصناعية بالقر  :العنوان 
 من شركة المشروبات الوطنية  

Address: ramallah almanteqa alsena'a belqurb 
men sharekat almashrobat alwatania  

رام هللا شارع المعرض عمارة رباح  :عنوان التبليغ 
  322223002هاتف  3322233000جوال  2طابق 

 

Address for Services :   
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372

373

 

  

  Trade Mark No.: 32334  52553 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 
  Date: 16/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
اآلالت وعدد اآلالت؛ المحركات ومحركات : من اجل 

؛ )عدا ما كان منها للمركبات البرية(االحتراق الداخلي
عدا ما كان )وصالت اآلالت وعناصر نقل الحركة 

؛ الحفارات، تثبيت، لقم الحفر، )منها للمركبات البرية
مطارق الحفر، لقم المثاقب الماسية، لقم الحفر 

نية، لقم الحفر الخشبية، أطقم التصليح، األطقم المعد
الخشبية، األطقم المعدنية، أطقم لقم الحفر، المفكات، 
لقم المثاقب الكربيدية، حامالت اللقم، الحفارات 

 . الدائرية

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); drill, 
fixing, screw bit, hammer drill, diamond core 
bit, metal drill bit, wood drill bit, fixing sets, 
wood sets, metal sets, screw bit sets, screw 
driver, carbide core bit, bit holder, holesaw  

  In the name of: Diager Leader دياغير ليدر : بأسم 
بوووليغني ،  52333ريووو كووالود نيكوووالس ليوودوكس،  :العنوووان 
 فرنسا 

Address: Rue Claude Nicolas Ledoux, 
39800 Poligny, France  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  3322  .ص  

 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32336  52553 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 

  Date: 16/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
 -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

 . االيواء المؤقت
In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation.  

 In the name of: Ali omar mohmmadAbu علي عمردمحم ابو طيون : بأسم 
Tayonn  

  .Address: Nablus -share a sofyan شارع سفيان  -نابلس  :العنوان 
 شارع سفيان  -نابلس  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Nablus  
share a sofyan.   
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  Trade Mark No.: 32337  52552 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 
  Date: 16/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
المياه  -(الجعة والبيرة السوداء)البيرة : من اجل 

الشرا  ويره من المستحضرات  -المعدنية والغازية
والمشروبات التي عصير الفواكه  –لعمل المشروبات

 . ماء الزهر –ماء الورد –أساسها عصير الفواكه

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks;fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages  

 In the name of: shariket masna' al لغذائية والشرا  شركة مصنع الشنار للمواد ا: بأسم 
shonar lel mawad alghtha'eh walsharab  

 بيت ايبا  -المنطقه الصناعيه  -نابلس  :العنوان 
  322533330: تلفون  

Address: nablus - almanteqah al 
sena'eah - bet eba - tel : 092348601  

 منطقه الصناعيه ال -نابلس  :عنوان التبليغ 
  322533330: تلفون  -بيت ايبا  

 

Address for Services :  nablus - almanteqah 
al sena'eah - bet eba - tel : 092348601  

 

 

  

374

375  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32338  52553 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 
  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشرا  ، : من اجل 

المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم 
 الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafeterias, Catering (Food 
and drink) , Restaurants , Restaurants (Self-
service), Self-service restaurants , Snack-bars  

شركة زاد بيت المندي للمطاعم مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Zad Bayt Almande 
Lilmata'm Mosahama Khososiya  

 Address: Albireh Am Alsharayet البيرة ام الشرايط مقابل الدفاع المدني  :العنوان 
Moqabel Aldefa'a Almadane  

لبيرة ام الشرايط مقابل الدفاع ا :عنوان التبليغ 
 المدني 

Address for Services :  Albireh Am 
Alsharayet Moqabel Aldefa'a Almadane   

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

 ة ذات االستخدام العام بمعزل عن العالم
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32338  52553 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 
  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشرا  ، : من اجل 

المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم 
 الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafeterias, Catering (Food 
and drink) , Restaurants , Restaurants (Self-
service), Self-service restaurants , Snack-bars  

شركة زاد بيت المندي للمطاعم مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Zad Bayt Almande 
Lilmata'm Mosahama Khososiya  

 Address: Albireh Am Alsharayet البيرة ام الشرايط مقابل الدفاع المدني  :العنوان 
Moqabel Aldefa'a Almadane  

لبيرة ام الشرايط مقابل الدفاع ا :عنوان التبليغ 
 المدني 

Address for Services :  Albireh Am 
Alsharayet Moqabel Aldefa'a Almadane   

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

 ة ذات االستخدام العام بمعزل عن العالم
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  Trade Mark No.: 32339  52552 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
خدمات برنامج والء العمالء تضم المكافآت : من اجل 

على شكل خدمات شحن مخفضة والوصول المبكر 
بالتجزئة والعروض والحصول  إلى تخفيضات البيع

على الكتب والمنشورات األخرى والوصول إلى الكتب 
الصوتية والتخزين بأسعار مخفضة على اإلنترنت 
للصور والموسيقى ؛ خدمات توفير بيع المنتجات 
والخدمات بالتجزئة والمعنى بها إدارة برنامج تمّكن 
المشاركين من الحصول على خصومات على خدمات 

لتجزئة والعروض والوصول على الكتب البيع با
والمنشورات األخرى والوصول إلى الكتب الصوتية 
والتخزين بأسعار مخفضة على اإلنترنت للصور 
والموسيقى وتدفق الموسيقى والفيديو واأللعا  
بأسعار مخفضة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
وخدمات متاجر البيع بالتجزئة على االنترنت؛ خدمات 

بالتجزئة على االنترنت تضم مجموعة واسعة البيع 
من السلع والخدمات؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
على االنترنت تضم تسجيالت الصوت والفيديو 
والكلمات المنطوقة المسجله والكتب اإللكترونية 
وألعا  الكمبيوتر؛ خدمات البيع بالتجزئة على 

المعدة االنترنت في مجال البقالة واألطعمة الطازجة و
وتخزين االدوية والبضائع العامة وتقديم خدمات 

 الصيانة 

In Respect of: Customer loyalty program 
services featuring rewards in the form of 
discounted shipping services, early access to 
retail discounts and offers, obtaining books 
and other publications, access to audiobooks, 
discounted online storage of photos and music; 
Providing retail sales of products and services, 
namely, administration of a program enabling 
participants to obtain discounts on retail 
services and products, access to books and 
other publications, access to audiobooks, 
discounted online storage of photos and music, 
and discounted music, video and game 
streaming; retail store services and online 
retail store services; online retail services 
featuring a wide array of goods and services; 
online retail store services featuring audio and 
video recordings, spoken word recordings, 
electronic books and computer games; online 
retail services in the field of groceries, fresh 
and prepared foods, drug store general 
merchandise, providing maintenance services  

  In the name of: Samer Elias Michael Awwad سامر الياس ميخائيل عواد : بأسم 
 ,Address: Building 11, Burma Street ، شارع برما، عمان، االردن 00عمارة  :العنوان 

Khalda, Amman - Jordan  
  032.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 

376

377

 

 

  

  Trade Mark No.: 32339  52552 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
خدمات برنامج والء العمالء تضم المكافآت : من اجل 

على شكل خدمات شحن مخفضة والوصول المبكر 
بالتجزئة والعروض والحصول  إلى تخفيضات البيع

على الكتب والمنشورات األخرى والوصول إلى الكتب 
الصوتية والتخزين بأسعار مخفضة على اإلنترنت 
للصور والموسيقى ؛ خدمات توفير بيع المنتجات 
والخدمات بالتجزئة والمعنى بها إدارة برنامج تمّكن 
المشاركين من الحصول على خصومات على خدمات 

لتجزئة والعروض والوصول على الكتب البيع با
والمنشورات األخرى والوصول إلى الكتب الصوتية 
والتخزين بأسعار مخفضة على اإلنترنت للصور 
والموسيقى وتدفق الموسيقى والفيديو واأللعا  
بأسعار مخفضة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
وخدمات متاجر البيع بالتجزئة على االنترنت؛ خدمات 

بالتجزئة على االنترنت تضم مجموعة واسعة البيع 
من السلع والخدمات؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
على االنترنت تضم تسجيالت الصوت والفيديو 
والكلمات المنطوقة المسجله والكتب اإللكترونية 
وألعا  الكمبيوتر؛ خدمات البيع بالتجزئة على 

المعدة االنترنت في مجال البقالة واألطعمة الطازجة و
وتخزين االدوية والبضائع العامة وتقديم خدمات 

 الصيانة 

In Respect of: Customer loyalty program 
services featuring rewards in the form of 
discounted shipping services, early access to 
retail discounts and offers, obtaining books 
and other publications, access to audiobooks, 
discounted online storage of photos and music; 
Providing retail sales of products and services, 
namely, administration of a program enabling 
participants to obtain discounts on retail 
services and products, access to books and 
other publications, access to audiobooks, 
discounted online storage of photos and music, 
and discounted music, video and game 
streaming; retail store services and online 
retail store services; online retail services 
featuring a wide array of goods and services; 
online retail store services featuring audio and 
video recordings, spoken word recordings, 
electronic books and computer games; online 
retail services in the field of groceries, fresh 
and prepared foods, drug store general 
merchandise, providing maintenance services  

  In the name of: Samer Elias Michael Awwad سامر الياس ميخائيل عواد : بأسم 
 ,Address: Building 11, Burma Street ، شارع برما، عمان، االردن 00عمارة  :العنوان 

Khalda, Amman - Jordan  
  032.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

  

  

  Trade Mark No.: 32340  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
مستحضراتتبييض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

تستعمل في غسل ةكي المالبس ، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط ، صابون ن عطور ، 

 طرية ، مستحضرات تجميل ، غسولوزيوت ع
 للشعر ، منظفات اسنان ( لوشن )

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

 In the name of: SHAREKAT BLACK AND شركة بالك اند جولد لمستحضرات التجميل : بأسم 
GOLD LMOSTADARAT AL TAJMEEL  

  Address: JENIN- AL MARAH حي المراح  -جنين  :العنوان 
 -دوار الداخلية  -شارع حيفا  -جنين  :عنوان التبليغ 

  3332233320: بجانب اتحاد المقاولين جوال 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32340  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
مستحضراتتبييض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

تستعمل في غسل ةكي المالبس ، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط ، صابون ن عطور ، 

 طرية ، مستحضرات تجميل ، غسولوزيوت ع
 للشعر ، منظفات اسنان ( لوشن )

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

 In the name of: SHAREKAT BLACK AND شركة بالك اند جولد لمستحضرات التجميل : بأسم 
GOLD LMOSTADARAT AL TAJMEEL  

  Address: JENIN- AL MARAH حي المراح  -جنين  :العنوان 
 -دوار الداخلية  -شارع حيفا  -جنين  :عنوان التبليغ 

  3332233320: بجانب اتحاد المقاولين جوال 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32341  52530 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 
  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشرا  ، : من اجل 

طاعم تقديم المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، م
 الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafeterias, Catering (Food 
and drink) , Restaurants , Restaurants (Self-
service), Self-service restaurants , Snack-bars  

 In the name of: Ameer Basel Mutleq امير باسل مطلق براهمة : بأسم 
Barahmhe  

 Address: Ramallah Almasyon Bejaneb  الماصيون بجانب فندق الميلينيوم رام هللا :العنوان 
Fundoq Almelenyum  

 رام هللا الماصيون :عنوان التبليغ 
 بجانب فندق الميلينيوم  

 

Address for Services :  Ramallah Almasyon 
Bejaneb Fundoq Almelenyum  

 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32342  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  33 :في الصنف 
  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
الخدمات الطبية ، خدمات العناية الصحية و : من اجل 

المحافظة على الجمال للكائنات البشرية ، الحمامات 
التركية ـ صالونات التجميل ، خدمات بنوك الدم ، 

دوية لألعصا  ، خدمات العيادات الطبية المعالجة الي
، دور نقاهة ، طب االسنان ، زراعة الشعر ، 
صالونات تسريح الشعر ، الرعاية الصحية ، المراكز 
الصحية ، خدمات المنتجعات الصحية ، دور 
التمريض ، مستشفيات ، العناية بأاافر اليدين ، 

، المساعدة الطبية ، خدمات ( التدليك ) المساج 
يادات الطبية ، تأجير المعدات الطبية ، خدمات الع

القابالت ، التمريض الطبي ، النصائح الصيدالنية ، 
العالج الطبيعي ، إعادة تأهيل مرضى االيذاء الجسدي 
، تأجير مرافق صحية ، صالونات التجميل ، 
صالونات تسريح الشعر ، خدمات الساونا ، خدمات 

وشم ، خدمات التشميس ، الجراحة التقويمية ، ال
التطبيب عن بعد ، خدمات العالج ، خدمات خبراء 

 التجميل 

In Respect of: Medical services , hygienic 
and beauty care for human , baths ( turkish ) 
beauty salons , blood bank services , 
chiropractics , clinic ( medical ) service , 
convalescent home , dentistry , hair 
implantation , hairdressing salons , health care 
, health center , health spa service , homes ( 
nursing ) , hospitals , manicuring , massage , 
medical assistance , medical clinic services , 
medical equipment rental , midwife services , 
nursing , midical , pharmacy advice , physical 
therapy , rehabilitation for substance , abuse 
patients , rental of sanitation facilities , salons ( 
beauty ) , salons ( hairdressing ) , sauna 
services , surgery ( plastic ) , tatooing , 
telemedicine services , therapy services , 
visagists services>  

 شركة اروما للعالجات التجميلية: بأسم 
 مساهمة خصوصية  

In the name of: Sharekat Aroma Lelelajat 
Altajmeliya Mosahama Khososiya  

رام هللا شووارع الكليووة االهليووة عمووارة بنووك القوواهرة  :العنوووان 
  3عمان ط 

Address: Ramallah Shar'e Alkuliya Alahliya 
Emaret Bank Alqahira Amman Tabeq 5  

مكتب  3رام هللا عمارة طنوس ط :عنوان التبليغ 
  3333533303جوال 333

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32340  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
مستحضراتتبييض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

تستعمل في غسل ةكي المالبس ، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط ، صابون ن عطور ، 

 طرية ، مستحضرات تجميل ، غسولوزيوت ع
 للشعر ، منظفات اسنان ( لوشن )

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

 In the name of: SHAREKAT BLACK AND شركة بالك اند جولد لمستحضرات التجميل : بأسم 
GOLD LMOSTADARAT AL TAJMEEL  

  Address: JENIN- AL MARAH حي المراح  -جنين  :العنوان 
 -دوار الداخلية  -شارع حيفا  -جنين  :عنوان التبليغ 

  3332233320: بجانب اتحاد المقاولين جوال 
 

Address for Services :   
 

 

  

378

379

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32341  52530 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 
  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشرا  ، : من اجل 

طاعم تقديم المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، م
 الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafeterias, Catering (Food 
and drink) , Restaurants , Restaurants (Self-
service), Self-service restaurants , Snack-bars  

 In the name of: Ameer Basel Mutleq امير باسل مطلق براهمة : بأسم 
Barahmhe  

 Address: Ramallah Almasyon Bejaneb  الماصيون بجانب فندق الميلينيوم رام هللا :العنوان 
Fundoq Almelenyum  

 رام هللا الماصيون :عنوان التبليغ 
 بجانب فندق الميلينيوم  

 

Address for Services :  Ramallah Almasyon 
Bejaneb Fundoq Almelenyum  

 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32342  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  33 :في الصنف 
  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
الخدمات الطبية ، خدمات العناية الصحية و : من اجل 

المحافظة على الجمال للكائنات البشرية ، الحمامات 
التركية ـ صالونات التجميل ، خدمات بنوك الدم ، 

دوية لألعصا  ، خدمات العيادات الطبية المعالجة الي
، دور نقاهة ، طب االسنان ، زراعة الشعر ، 
صالونات تسريح الشعر ، الرعاية الصحية ، المراكز 
الصحية ، خدمات المنتجعات الصحية ، دور 
التمريض ، مستشفيات ، العناية بأاافر اليدين ، 

، المساعدة الطبية ، خدمات ( التدليك ) المساج 
يادات الطبية ، تأجير المعدات الطبية ، خدمات الع

القابالت ، التمريض الطبي ، النصائح الصيدالنية ، 
العالج الطبيعي ، إعادة تأهيل مرضى االيذاء الجسدي 
، تأجير مرافق صحية ، صالونات التجميل ، 
صالونات تسريح الشعر ، خدمات الساونا ، خدمات 

وشم ، خدمات التشميس ، الجراحة التقويمية ، ال
التطبيب عن بعد ، خدمات العالج ، خدمات خبراء 

 التجميل 

In Respect of: Medical services , hygienic 
and beauty care for human , baths ( turkish ) 
beauty salons , blood bank services , 
chiropractics , clinic ( medical ) service , 
convalescent home , dentistry , hair 
implantation , hairdressing salons , health care 
, health center , health spa service , homes ( 
nursing ) , hospitals , manicuring , massage , 
medical assistance , medical clinic services , 
medical equipment rental , midwife services , 
nursing , midical , pharmacy advice , physical 
therapy , rehabilitation for substance , abuse 
patients , rental of sanitation facilities , salons ( 
beauty ) , salons ( hairdressing ) , sauna 
services , surgery ( plastic ) , tatooing , 
telemedicine services , therapy services , 
visagists services>  

 شركة اروما للعالجات التجميلية: بأسم 
 مساهمة خصوصية  

In the name of: Sharekat Aroma Lelelajat 
Altajmeliya Mosahama Khososiya  

رام هللا شووارع الكليووة االهليووة عمووارة بنووك القوواهرة  :العنوووان 
  3عمان ط 

Address: Ramallah Shar'e Alkuliya Alahliya 
Emaret Bank Alqahira Amman Tabeq 5  

مكتب  3رام هللا عمارة طنوس ط :عنوان التبليغ 
  3333533303جوال 333

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32342  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  33 :في الصنف 
  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
الخدمات الطبية ، خدمات العناية الصحية و : من اجل 

المحافظة على الجمال للكائنات البشرية ، الحمامات 
التركية ـ صالونات التجميل ، خدمات بنوك الدم ، 

دوية لألعصا  ، خدمات العيادات الطبية المعالجة الي
، دور نقاهة ، طب االسنان ، زراعة الشعر ، 
صالونات تسريح الشعر ، الرعاية الصحية ، المراكز 
الصحية ، خدمات المنتجعات الصحية ، دور 
التمريض ، مستشفيات ، العناية بأاافر اليدين ، 

، المساعدة الطبية ، خدمات ( التدليك ) المساج 
يادات الطبية ، تأجير المعدات الطبية ، خدمات الع

القابالت ، التمريض الطبي ، النصائح الصيدالنية ، 
العالج الطبيعي ، إعادة تأهيل مرضى االيذاء الجسدي 
، تأجير مرافق صحية ، صالونات التجميل ، 
صالونات تسريح الشعر ، خدمات الساونا ، خدمات 

وشم ، خدمات التشميس ، الجراحة التقويمية ، ال
التطبيب عن بعد ، خدمات العالج ، خدمات خبراء 

 التجميل 

In Respect of: Medical services , hygienic 
and beauty care for human , baths ( turkish ) 
beauty salons , blood bank services , 
chiropractics , clinic ( medical ) service , 
convalescent home , dentistry , hair 
implantation , hairdressing salons , health care 
, health center , health spa service , homes ( 
nursing ) , hospitals , manicuring , massage , 
medical assistance , medical clinic services , 
medical equipment rental , midwife services , 
nursing , midical , pharmacy advice , physical 
therapy , rehabilitation for substance , abuse 
patients , rental of sanitation facilities , salons ( 
beauty ) , salons ( hairdressing ) , sauna 
services , surgery ( plastic ) , tatooing , 
telemedicine services , therapy services , 
visagists services>  

 شركة اروما للعالجات التجميلية: بأسم 
 مساهمة خصوصية  

In the name of: Sharekat Aroma Lelelajat 
Altajmeliya Mosahama Khososiya  

رام هللا شووارع الكليووة االهليووة عمووارة بنووك القوواهرة  :العنوووان 
  3عمان ط 

Address: Ramallah Shar'e Alkuliya Alahliya 
Emaret Bank Alqahira Amman Tabeq 5  

مكتب  3رام هللا عمارة طنوس ط :عنوان التبليغ 
  3333533303جوال 333

 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32343  52535 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1  0 :في الصنف 

  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
المنتجات الكيميائية التي تستخدم في : من اجل 

الصناعة، والنواحي العلمية، والتصوير الضوئي، 
والزراعة وفالحة البساتين غرس الغابات 
والراتينجات االصطناعية والتخليقية، اللدائن 

المتخذة شكل مساحيق وسائل أو معاجين ( بالستيك)
الصناعة، مستحضرات كيميائية  التي تستخدم في
( الطبيعية واالصطناعية)األسمدة .لتنظيف المداخن

 –مواد لقي المعادن –مواد إطفاء الحريق
المواد  –المستحضرات الكيميائية الخاصة باللحام

 –مواد للدباغة -الكيميائية الخاصة بحفظ األغذية
المنتجات  –مواد اللصق التي تستخدم باللحام

تي تستخدم في النواحي الكيميائية ال
يستثنى منها المنتجات الكيميائية : مالحظة...العلمية

 /.. 3/التي تستخدم في الطب البشري والواردة بالفئة 

In Respect of: Chemicals used in 
industry, science and photography, as 
well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical 
substances forpreserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in 
industry  

  In the name of: ALSHARIKA  ALMUTTAHIDA الشركة المتحدة للمواد الكيماوية : بأسم 
LLMAWAD ALKIMAWIEH  

  Address: AL KHALIL ISSA الخليل شارع عيصى  :العنوان 
 الخليل شارع عيصى  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL ISSA  
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  Trade Mark No.: 32345  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2  2 :ي الصنف ف

  Date: 17/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
الدهانات والورنيش والمواد التي تستخدم : من اجل 

 –مواد التلوين -لوقاية المعادن من الصدأ والخشب
المواد الكيميائية الخاصة بتثبيت  –البويا مواد الدباغة

ذة بشكل المعادن المتخ -األلوان والراتنجات الطبيعية
رقائق والمسحوقة التي تستخدم في النقش 

 . والزخرفة

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

 In the name of: ALSHARIKA ALMUTTAHIDA الشركة المتحدة للمواد الكيماوية : بأسم 
LLMAWAD ALKIMAWIEH  

  Address: AL KHALIL ISSA  2232202الخليل شارع عيصى  :العنوان 
  2232202الخليل شارع عيصى  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL 
ISSA   

 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32346  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  00 :في الصنف 

  Date: 18/10/2017  03/03/2302 :التاريخ 
أجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار : من اجل 

والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وامداد المياه 
صحية ، الطاقة الشمسية والطاقة واالغراض ال

 المتجددة 

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes Solar energy , 
Renewable energy  

  In the name of: SCHNEIDER ELECTRIC شنايدر الكرتك : أبسم 

رويوول مالمايسووون  22333, روي جوزيووف منيوور 53 :العنوووان 
 فرنسا 

Address: 35rue Joseph Monier , 92500 
RUEIL MALMAISON FRANCE  

 3رام هللا ابراج هاوس ط  :عنوان التبليغ 
  3323233233جوال  

 

Address for Services :   
 

 

  

381

382
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  Trade Mark No.: 32347  52532 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 39  52 :في الصنف 
  Date: 19/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 

النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم : من اجل 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية . الرحالت

 . الممتلكات واألفراد

In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement.  

 In the name of: Careem Networks م .م.ذ -كريم نتوركس منطقة حرة : بأسم 
Manteqa Horra - Thal. Mem. Mem  

  Address: Dubai - United Arab Emirates اإلمارات العربية المتحدة  -دبي  :العنوان 
فلسطين  -رام هللا  -البيرة  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  20333  .ص
 

Address for Services :   
 

 
  

383

384

385

 

  

  Trade Mark No.: 32348  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  52 :في الصنف 
  Date: 19/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 

النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم : من اجل 
وخدمات أمنية لحماية خدمات قانونية . الرحالت

 . الممتلكات واألفراد

In Respect of: Transport; packaging 
and storage of goods; travel 
arrangement.  

 In the name of: Careem Networks م .م.ذ -كريم نتوركس منطقة حرة : بأسم 
Manteqa Horra - Thal. Mem. Mem  

  Address: Dubai - United Arab Emirates المتحدة  اإلمارات العربية -دبي  :العنوان 
فلسطين  -رام هللا  -البيرة  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  20333  .ص
 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32348  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  52 :في الصنف 
  Date: 19/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 

النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم : من اجل 
وخدمات أمنية لحماية خدمات قانونية . الرحالت

 . الممتلكات واألفراد

In Respect of: Transport; packaging 
and storage of goods; travel 
arrangement.  

 In the name of: Careem Networks م .م.ذ -كريم نتوركس منطقة حرة : بأسم 
Manteqa Horra - Thal. Mem. Mem  

  Address: Dubai - United Arab Emirates المتحدة  اإلمارات العربية -دبي  :العنوان 
فلسطين  -رام هللا  -البيرة  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  20333  .ص
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32347  52532 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 39  52 :في الصنف 
  Date: 19/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 

النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم : من اجل 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية . الرحالت

 . الممتلكات واألفراد

In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement.  

 In the name of: Careem Networks م .م.ذ -كريم نتوركس منطقة حرة : بأسم 
Manteqa Horra - Thal. Mem. Mem  

  Address: Dubai - United Arab Emirates اإلمارات العربية المتحدة  -دبي  :العنوان 
فلسطين  -رام هللا  -البيرة  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  20333  .ص
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32349  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  52 :في الصنف 
  Date: 19/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 

النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم : من اجل 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية . الرحالت

 . الممتلكات واألفراد

In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement.  

 In the name of: Careem Networks م .م.ذ -كريم نتوركس منطقة حرة : بأسم 
Manteqa Horra - Thal. Mem. Mem  

  Address: Dubai - United Arab Emirates اإلمارات العربية المتحدة  -دبي  :العنوان 
فلسطين  -رام هللا  -البيرة  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  20333  .ص
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32349  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  52 :في الصنف 
  Date: 19/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 

النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم : من اجل 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية . الرحالت

 . الممتلكات واألفراد

In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement.  

 In the name of: Careem Networks م .م.ذ -كريم نتوركس منطقة حرة : بأسم 
Manteqa Horra - Thal. Mem. Mem  

  Address: Dubai - United Arab Emirates اإلمارات العربية المتحدة  -دبي  :العنوان 
فلسطين  -رام هللا  -البيرة  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  20333  .ص
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32355  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 19/10/2017  02/03/2302 :التاريخ 
االتصاالت ، تأجير زمن الوصول الى : من اجل 

شبكات الكمبيوتر العالمية ، توفير غرف الدردشة 
عبر االنترنت ، االتصال عبر الطرفيات الحاسوبية ، 

ر عبر الكمبيوتر ، خدمات لوحات نقل الرسائل والصو
، البريد ( خدمات اتصاالت )النشر االلكترونية 

االلكتروني ، توفير الوصول الى قواعد البيانات ، 
خدمات عقد المؤتمرات عن بعد ، توفير قنوات اتصال 

 لخدمات التسوق عن بعد 

In Respect of: Telecommunications , Access 
time to global computer networks (Rental of ) , 
Chatrooms (Providing internet ), 
Communications by computer terminals , 
Computer aided transmission of messages and 
images , Electronic bulletin board services 
[telecommunications services] , Electronic mail 
, Providing access to databases , 
Teleconferencing services , Teleshopping 
services (Providing telecommunication 
channels for)  

شركة تكنولوجيا االدارة للحاسب االلي : بأسم 
 مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Tecnologya Aledara 
Lelhaseb Alalee Mosahama Khososiya  

  Address: Ramallah Alberah Emaret Alrafeede ام هللا البيرة عمارة الرفيدي ر :العنوان 
 رام هللا البيرة عمارة الرفيدي  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah 
Alberah Emaret Alrafeede   

 

   

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32356  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  53 :ف في الصن
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
  ;In Respect of: Tobacco التبغ والمعسل : من اجل 

 In the name of: AL ATLAS AL ARABI شركة االطلس العريب للنقل والتسويق : أبسم 
FOR TRANSPORT AND MARKTING  

  Address: HEBRON AL HARAS الخليل الحرس عمارة النور  :العنوان 
 الخليل الحرس عمارة النور  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  HEBRON AL HARAS  

 

 

  

386

387
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388
 

 

  

  Trade Mark No.: 32357  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  03 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 

الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات : من اجل 
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات 
أخرى ، جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير 
مدبوغة ، صناديق الثيا  وحقائب السفر ، الشماسي 
والمظالت وعصي المشي، السياط وأطقم الخيل 

حقائب المتسلقين والمخيمات , والسروج
, هياكل حقائب اليد, حقائب الرياضة ,والشواطىء

, عصي تسلق الجبال, هياكل المظالت والشماسي
صناديق السفر وحافظات , حقائب اليد, محافظ النقود
حقائب , حقائب الوثائق واالوراق, (جلدية)المفاتيح 

حقائب لحمل , صناديق جلدية للقبعات, مالبس سفرية
ق صنادي, حقائب التسوق ذات العجالت, االطفال

, صناديق من ليف مفلكن, جلدية او من الواح جلدية
محافظ جلدية مسطحة للوثائق , محافظ الجيب

, الحقائب المدرسية ومحافظ الوثائق, واالوراق
حقائب صغيرة لمواد التجميل غير , حقائب المدرسة

مقود جلدي , رسن جلدي, اطواق للحيوانات, مجهزة
, الخيولقماش لسروج , اغطية المظالت, للحيوانات

جرا  المؤونة , الحقائب المحمولة, حقائب الظهر
الحقائب , رسن للحيوانات, صناديق موسيقية, للجنود

حبال , خيوط جلدية, جلدية للتعبئة( اكياس واجربة)
عصي المشي , مقابض لحقائب السفر, جلدية

, بطانيات الخيول, رسن جلدي, ومقابض المضالت
, لحيوانات االليفةمالبس ل, االغطية الجلدية لالثاث
غمامات , حلقات المظالت, لبادات لسروج الخيول

لوازم اطقم , (اطقم للحيوانات)خفيفة للخيول 
حقائب , سيور كتف جلدية, قواعد العصي, الحيوانات

جزادين سالسل , (فارغة)العدد اليدوية الجلدية 

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; bags for climbers and campers 
and beach bags; bags for sports; handbag 
frames; frames for umbrellas or parasols; 
mountaineering sticks; purses; handbags; 
travelling sets and key cases (leatherware); 
attache cases; garment bags for travel; hat 
boxes of leather; sling bags for carrying 
infants; wheeled shopping bags; boxes of 
leather or of leather board; boxes of 
vulcanized fiber; pocket wallets; briefcases; 
school satchels and document cases; school 
bags; vanity cases (not fitted); collars for 
animals; leather leashes; leather laces, leather 
leads; umbrella covers; saddle cloths for 
horses; backpacks, rucksacks; haversacks; 
music cases; halters; bags (envelopes, pouches) 
of leather, for packaging; leather twist, leather 
thread; suitcase handles; walking stick and 
umbrella handles; lashes; horse blankets; 
furniture coverings of leather; clothing for 
animals; pads for horse saddles; umbrella 
rings; blinkers (harness); harness fittings; 
walking stick seats; shoulder belts ( straps), of 
leather; tool bags of leather (empty); chain 
mesh purses; muzzles; bridles (harness); head-

اطقم )لجام , كمامات الفواه الحيوانات, مشبكة
, احزمة جلدية, الواح جلدية, عذارات, (للحيوانات

احزمة لمعدات , حقائب التسوق, صناديق ثيا  للسفر
احزمة جلدية , سيور الطقم الحيوانات, الجنود
زخارف , الجلود المقلدة, احزمة للزالجات, للسروج

اجزاء من جلود )ارومات , سيور جلدية, جلدية لالثاث
سياط ذات تسع , الجلود المدبوغة, (غير مدبوغة

, (فرو الحيوانات)اغطية من جلود الحيوانات , شعب
, شكائم اللجام للحيوانات, اجزاء مطاطية للركا 

, الفرو, (جلد مقلد)فرو الخلد , حقائب سفرية, اعنة
مخالي , جلود الشمواه بخالف المستخدمة للتنظيف

اغطية جلدية , اكياس مشبكة للتسوق, (اكياس علف)
, للركو  سروج, واقيات لركو  الخيل, للنوابض

, (محافظ جيب)محافظ للبطاقات , مرابط للسروج
 . صمامات جلدية , (الطقم الحيوانات)احزمة 

stalls; leather board; bands of leather; 
travelling trunks; shopping bags; straps for 
soldiers' equipment; harness traces, harness 
straps; straps of leather (saddlery); straps for 
skates; imitation leather; trimmings of leather 
for furniture; leather straps; butts (parts of 
hides); curried skins; cat o' nine tails; 
coverings of skins (furs); stirrup leathers; 
parts of rubber for stirrups; bits for animals 
(harness); reins; suitcases; moleskin (imitation 
of leather); fur; chamois leather, other than 
for cleaning purposes; nose bags (feed bags); 
net bags for shopping; casings, of leather, for 
springs; knee-pads for horses; riding saddles; 
fastenings for saddles; card cases [note cases]; 
traces (harness); valves of leather  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32358  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  23 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
إطارات الصور والبضائع , المرايا, األثاث: من اجل 

المصنوعة من ( غير المدرجة في فئات أخرى)
الخشب والفلين والقصب و الخوص و القرن و 
العظام و العاج و عظمة الحوت و الكهرمان و 
الصدف و العنبر و اللؤلؤ و االسبيوليت والبدائل لكل 

مواد، أو من البالستيك؛ مراوح لالستخدام هذه ال
الشخصي الغير كهربائية؛ الوسائد؛ حلقات الستائر؛ 
المسامير، وليس من المعدن؛ الخزائن؛ المنصات؛ 

, ؛ أسطح الطاوالت، إطارات التطريز[األثاث]المقاعد 
الصناديق، الغير مصنوعة من المعدن؛ اللوحات 

ديق من ؛ صنا[األثاث]مساند الرأس , (األثاث)
الخشب أو البالستيك؛ صناديق األلعا  و األسرة و 

؛ الرفوف؛ حوامل الفرشاة؛ السالل [األثاث]العربات 
الغير مصنوعة من المعدن؛ الوسائد؛ المراتب؛ 
صناديق األدراج؛ ستائرالخيزران، حماالت ؛ األرائك؛ 

؛ [األثاث]؛ منصات العرض؛ خزائن [األثاث]رفوف 
؛ [خزانة]؛ كسوة األقمشة [تخزين]أغطية المالبس 

تجهيزات األثاث المصنوعة من غير المعدن ؛ 
تجهيزات األسرة المصنوعة من غير المعدن ؛ 
تجهيزات األبوا  المصنوعة من غير المعدن ؛ 
تجهيزات النوافذ المصنوعة من غير المعدن ؛ 

؛ [األثاث]الكراسي المريحة القابلة للطي؛ الزهريات 
طاوالت الموائد و الهواتف  أزياء طاوالت بريدج و

In Respect of: /Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics; fans for personal use, 
non-electric; pillows; curtain rings; dowels, not 
of metal; cupboards; lecterns; benches 
[furniture]; table tops; embroidery frames; 
bins, not of metal; screens [furniture]; head-
rests [furniture]; bins of wood or plastic; 
chests for toys; beds; trolleys [furniture]; 
bottle racks; brush mountings; baskets, not of 
metal; cushions; mattresses; chests of drawers; 
bamboo curtains; cradles; divans; racks 
[furniture]; display stands; index cabinets 
[furniture]; garment covers [storage]; covers 
for clothing [wardrobe]; furniture fittings, not 
of metal; bed fittings, not of metal; door 
fittings, not of metal; window fittings, not of 
metal; deck chairs; flower-stands [furniture]; 
dressmakers' dummies; tables; mobiles 

اطقم )لجام , كمامات الفواه الحيوانات, مشبكة
, احزمة جلدية, الواح جلدية, عذارات, (للحيوانات

احزمة لمعدات , حقائب التسوق, صناديق ثيا  للسفر
احزمة جلدية , سيور الطقم الحيوانات, الجنود
زخارف , الجلود المقلدة, احزمة للزالجات, للسروج

اجزاء من جلود )ارومات , سيور جلدية, جلدية لالثاث
سياط ذات تسع , الجلود المدبوغة, (غير مدبوغة

, (فرو الحيوانات)اغطية من جلود الحيوانات , شعب
, شكائم اللجام للحيوانات, اجزاء مطاطية للركا 

, الفرو, (جلد مقلد)فرو الخلد , حقائب سفرية, اعنة
مخالي , جلود الشمواه بخالف المستخدمة للتنظيف

اغطية جلدية , اكياس مشبكة للتسوق, (اكياس علف)
, للركو  سروج, واقيات لركو  الخيل, للنوابض

, (محافظ جيب)محافظ للبطاقات , مرابط للسروج
 . صمامات جلدية , (الطقم الحيوانات)احزمة 

stalls; leather board; bands of leather; 
travelling trunks; shopping bags; straps for 
soldiers' equipment; harness traces, harness 
straps; straps of leather (saddlery); straps for 
skates; imitation leather; trimmings of leather 
for furniture; leather straps; butts (parts of 
hides); curried skins; cat o' nine tails; 
coverings of skins (furs); stirrup leathers; 
parts of rubber for stirrups; bits for animals 
(harness); reins; suitcases; moleskin (imitation 
of leather); fur; chamois leather, other than 
for cleaning purposes; nose bags (feed bags); 
net bags for shopping; casings, of leather, for 
springs; knee-pads for horses; riding saddles; 
fastenings for saddles; card cases [note cases]; 
traces (harness); valves of leather  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32358  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  23 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
إطارات الصور والبضائع , المرايا, األثاث: من اجل 

المصنوعة من ( غير المدرجة في فئات أخرى)
الخشب والفلين والقصب و الخوص و القرن و 
العظام و العاج و عظمة الحوت و الكهرمان و 
الصدف و العنبر و اللؤلؤ و االسبيوليت والبدائل لكل 

مواد، أو من البالستيك؛ مراوح لالستخدام هذه ال
الشخصي الغير كهربائية؛ الوسائد؛ حلقات الستائر؛ 
المسامير، وليس من المعدن؛ الخزائن؛ المنصات؛ 

, ؛ أسطح الطاوالت، إطارات التطريز[األثاث]المقاعد 
الصناديق، الغير مصنوعة من المعدن؛ اللوحات 

ديق من ؛ صنا[األثاث]مساند الرأس , (األثاث)
الخشب أو البالستيك؛ صناديق األلعا  و األسرة و 

؛ الرفوف؛ حوامل الفرشاة؛ السالل [األثاث]العربات 
الغير مصنوعة من المعدن؛ الوسائد؛ المراتب؛ 
صناديق األدراج؛ ستائرالخيزران، حماالت ؛ األرائك؛ 

؛ [األثاث]؛ منصات العرض؛ خزائن [األثاث]رفوف 
؛ [خزانة]؛ كسوة األقمشة [تخزين]أغطية المالبس 

تجهيزات األثاث المصنوعة من غير المعدن ؛ 
تجهيزات األسرة المصنوعة من غير المعدن ؛ 
تجهيزات األبوا  المصنوعة من غير المعدن ؛ 
تجهيزات النوافذ المصنوعة من غير المعدن ؛ 

؛ [األثاث]الكراسي المريحة القابلة للطي؛ الزهريات 
طاوالت الموائد و الهواتف  أزياء طاوالت بريدج و

In Respect of: /Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics; fans for personal use, 
non-electric; pillows; curtain rings; dowels, not 
of metal; cupboards; lecterns; benches 
[furniture]; table tops; embroidery frames; 
bins, not of metal; screens [furniture]; head-
rests [furniture]; bins of wood or plastic; 
chests for toys; beds; trolleys [furniture]; 
bottle racks; brush mountings; baskets, not of 
metal; cushions; mattresses; chests of drawers; 
bamboo curtains; cradles; divans; racks 
[furniture]; display stands; index cabinets 
[furniture]; garment covers [storage]; covers 
for clothing [wardrobe]; furniture fittings, not 
of metal; bed fittings, not of metal; door 
fittings, not of metal; window fittings, not of 
metal; deck chairs; flower-stands [furniture]; 
dressmakers' dummies; tables; mobiles 
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؛ األعمال الفنية [ديكور]؛ األجراس [ديكور]النقالة 
من الخشب والجص والشمع أو البالستيك؛حوامل 
المظالت ؛ صناديق األلعا  للمواليد، شماعات 
وحوامل المعاطف؛ شماعات القبعات؛ المكاتب؛ أرفف 

؛و [المقاعد]المجالت، حقائب النوم للتخييم؛ الكراسي 
األرائك، عالقات المفاتيح؛ , كراسي بذراعينال

المقاعد الطويلة؛ مشايات المواليد؛ سدادات القنينة؛ 
كراسي األكل لألطفال؛ حامالت الستائر ليست من 
مواد منسوجة؛ وسائد الهواء ليست لألغراض 
الطبية؛ مساند الهواء ليست لألغراض الطبية؛ 
مراتب الهواء ليست لألغراض الطبية؛ قضبان 
الدرج؛ الكهرمان األصفر؛ قرون الحيوانات، وسائد 
الحيوانات األليفة؛ األسرة للحيوانات األليفة المنزلية؛ 

؛ (حيوان)بيوت للحيوانات األليفة المنزلية؛ مخالب 
حوافر الحيوان؛ هياكل األسرة من الخشب أو 
الخيزران؛ سالل صيد األسماك؛ المقاعد العكسية غير 

مقاعد العمل؛ أرفف  المصنوعة من المعدن ؛
المكتبات؛ فواصل األرفف غير المصنوعة من المعدن 
؛ بكرات من الخشب للحرير والغزل و الحبال؛ 
إطارات القوارير من الخشب؛ األلواح الجانبية؛ 
تماثيل الخشب والشمع والجبس أو البالستيك؛ 
شماعات المالبس، صناديق الرسائل ليست من 

؛ [األثاث]و القواعد المعدن أو الطو ؛ الحوامل أ
الخزائن؛ المفارش ما عدا الكتان؛ األسرة 
الهيدروستاتيكية ليست لألغراض الطبية ؛ عجالت 
األسرة من غيرالمعدن؛ فرشات و مراتب القفز؛ 

؛ منصات التحميل [المواد المطوية]األرائك؛ القصب 
غير المصنوعة من المعدن ؛ أرقام المنازل من غير 

ئة؛ خزائن لحفظ الملفات ، المعدن و غير المضي
مجسمات الشمع و القش و و السالت الكبيرة 

سدادات القنينة من , ؛ لوحات االنارة المنزلية[سالل]
غير المعدن، السدادات من غير المعدن للحاويات؛ 

؛ الحاويات ليست [األثاث]وأرفف خزانات الملفات 
؛ سدادات من الفلين؛ [التخزين والنقل]من المعدن 

الستائر؛ قضبان الستائر؛ بكرات الستائر؛  سنانير
قضبان الستائر؛ حاويات التعبئة والتغليف من 

، وليس من المعدن؛ خزانات [ساللم]البالستيك 
األدوية؛ تماثيل من الخشب والجص، الشمع أو 
البالستيك؛ واجهات العرض؛ أوعية األزهار؛ 
صناديق اللحوم، ليس من المعدن؛ الالفتات من 

[decoration]; wind chimes [decoration]; works 
of art, of wood, wax, plaster or plastic; 
umbrella stands; playpens for babies; coat 
hangers; hat stands; coatstands; desks; 
magazine racks; sleeping bags for camping; 
chairs [seats]; armchairs; sofas, keyboards for 
hanging keys; stools; infant walkers; corks for 
bottles; high chairs for babies; curtain holders, 
not of textile material; air pillows, not for 
medical purposes; air cushions, not for 
medical purposes; air mattresses, not for 
medical purposes; stair rods; yellow amber; 
animal horns; pet cushions; beds for household 
pets; kennels for household pets; claws (animal 
—); animal hooves; bedsteads of wood; 
bamboo; fishing baskets; vice benches, not of 
metal; work benches; library shelves; hinges, 
not of metal; reels of wood for yarn, silk, cord; 
bottle casings of wood; sideboards; busts of 
wood, wax, plaster or plastic; costume stands; 
letter boxes, not of metal or masonry; trestles 
[furniture]; lockers; bedding, except linen; 
hydrostatic beds, not for medical purposes; 
bed casters, not of metal; spring mattresses; 
settees; reeds [plaiting materials]; loading 
pallets, not of metal; house numbers, not of 
metal, non-luminous; filing cabinets; wax 
figures; wickerwork; hampers [baskets]; fire 
screens, domestic; bottle closures, not of metal; 
closures, not of metal, for containers; shelves 
for filing-cabinets [furniture]; containers, not 
of metal [storage, transport]; corks; curtain 
hooks; curtain rails; curtain rollers; curtain 
rods; packaging containers of plastic; steps 
[ladders], not of metal; medicine cabinets; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; 
display boards; flower-pot pedestals; meat 
chests, not of metal; coathooks, not of metal; 

؛ األثاث من المعدن؛ [طاوالت]البالستيك الخشب أو 
األثاث المكتبي؛ مقابض األبوا  من غير المعدن؛ 

؛ [األثاث[ ]االل]ستائر النوافذ في األماكن المغلقة 
؛خزائن للعرض [األثاث]مكاتب للكتابة؛ مساند للكتب 

 ( األثاث)

signboards of wood or plastics; counters 
[tables]; furniture of metal; office furniture; 
Door handles, not of metal; indoor window 
blinds [shades] [furniture]; writing desks; 
book rests [furniture]; showcases [furniture  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -لمحامي مهند عساف ا: عنوان التبليغ 
  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
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  Trade Mark No.: 32359  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 24  23 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
نسوجات ومنتجات المنسوجات، غير الم: من اجل 

المدرجة في فئات أخرى؛ أغطية المائدة واألسرة؛ 
؛ قطع من النسيج (باستثناء المالبس)الكتان للحمام 

؛ البطانات (القماش)إلزالة الماكياج؛ البطاقات 
؛ المعلقات للجدار من المنسوجات؛ مناديل (النسيج)

 من النسيج ؛ ستائر من النسيج أو البالستيك؛
البياضات المنزلية، المناشف من المنسوجات؛ سجاد 

؛ ستائر الشبك؛ حامالت (رو  لللف)صغير للسفر 
ليس من )الستار من مواد نسجية؛ الفتات وأعالم 

؛ أغطية (مفارش داخلية)؛ وسائد الريش (الورق
فضفاضة لألثاث؛ أغطية الوسائد؛ أغطية الفراش؛ 

جاج؛ أكياس المخدات؛ الناموسيات؛ أغطية الز
ليس من )مفارش طاولة البلياردو؛ مفارش الطاوالت 

؛ أقمشة التطريز، مناشف الوجه من النسيج؛ (الورق
؛ األقمشة القطنية؛ نسيج من (أغطية)أكياس النوم 

؛ أقمشة مطرزة؛ (قماش الخيش)وبر الجمل و نحوه 
بطانة من النسيج لألحذية، نسيج لصناعة االحذية، 

البطاطين؛ المعرشات  ؛(الشراشف)مفارش السرير 
( قماش)؛ جاعد الغنم (القماش)؛ المظالت (القماش)

؛ ستائر الحمام من النسيج (أغطية الفراش)واألقمشة 
؛ المفارش؛ نسيج (النسيج )أو البالستيك؛ كريب 

دمشقي؛ مواد النسج المرنة، األقمشة المشمعة 
؛ القماش الشمعي غير (الستخدامها أغطية للطاوالت)

؛ النسيج ؛ أقمشة الشانيل، أقمشة اسبارتو القرطاسية
؛ أغطية و مفارش الحمامات (نسيج)، نسيج ناعم 

؛قماش الجيرسيه (قماش)؛ الشاش (النسيج)
؛ القماش الصوفي، النسيج الصوفي؛ نسيج (النسيج)

المالبس الداخلية؛ قماش الكتان؛ الحصير من 

In Respect of: /Textiles and textile goods, not 
included in other classes; bed and table covers; 
bath linen (except clothing); tissues of textile 
for removing make-up; labels (cloth); linings 
(textile); wall hangings of textile; 
handkerchiefs of textile; curtains of textile or 
plastic; household linen; towels of textile; 
travelling rugs (lap robes); net curtains; 
curtain holders of textile material; banners 
and flags (not of paper); eiderdowns (down 
coverlets); loose covers for furniture; covers 
for cushions; mattress covers; pillowcases; 
mosquito nets; glass cloths; billiard cloth; table 
cloths (not of paper); traced cloths for 
embroidery; face towels of textile; sleeping 
bags (sheeting); cotton fabrics; haircloth 
(sackcloth); brocades; lining fabric for shoes; 
fabric for footwear; coverlets (bedspreads); 
bed blankets; trellis (cloth); zephyr (cloth); 
cheviots (cloth); ticks (mattress covers); 
shower curtains of textile or plastic; crepe 
(fabric); crepon; bedspreads; damask; elastic 
woven material; oilcloth (for use as table 
cloths); gummed cloth, other than for 
stationery; esparto fabric; chenille fabric; felt; 
flannel (fabric); fitted toilet lid covers (fabric); 
gauze (cloth); jersey (fabric); woollen cloth, 
woollen fabric; lingerie fabric; linen cloth; 

390

النسيج؛ طابعات البطانيات من المنسوجات؛ الرباطات 
؛ األقمشة للمفروشات، نسيج تقليد لجلود (لقماشا)

الحيوانات؛ نسيج محبوك؛ قماش الجبن؛ نسيج 
؛ (القماش)الرامى؛ الحرير الصناعي للنسيج؛ الحرير 

؛ أقمشة من األلياف الزجاجية (القماش)التفتا 
لالستخدام في النسيج؛ النسيج الالصق للتطبيق بفعل 

 .  الحرارة؛ الكتان ؛ المخملية؛ التول

place mats of textile; printers' blankets of 
textile; marabouts (cloth); upholstery fabrics; 
fabric of imitation animal skins; knitted 
fabric; cheese cloth; ramie fabric; rayon 
fabric; silk (cloth); taffeta (cloth); fiberglass 
fabrics for textile use; adhesive fabric for 
application by heat; diapered linen; velvet; 
tulle.  
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Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  
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اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : التبليغ  عنوان

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32359  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 24  23 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
نسوجات ومنتجات المنسوجات، غير الم: من اجل 

المدرجة في فئات أخرى؛ أغطية المائدة واألسرة؛ 
؛ قطع من النسيج (باستثناء المالبس)الكتان للحمام 

؛ البطانات (القماش)إلزالة الماكياج؛ البطاقات 
؛ المعلقات للجدار من المنسوجات؛ مناديل (النسيج)

 من النسيج ؛ ستائر من النسيج أو البالستيك؛
البياضات المنزلية، المناشف من المنسوجات؛ سجاد 

؛ ستائر الشبك؛ حامالت (رو  لللف)صغير للسفر 
ليس من )الستار من مواد نسجية؛ الفتات وأعالم 

؛ أغطية (مفارش داخلية)؛ وسائد الريش (الورق
فضفاضة لألثاث؛ أغطية الوسائد؛ أغطية الفراش؛ 

جاج؛ أكياس المخدات؛ الناموسيات؛ أغطية الز
ليس من )مفارش طاولة البلياردو؛ مفارش الطاوالت 

؛ أقمشة التطريز، مناشف الوجه من النسيج؛ (الورق
؛ األقمشة القطنية؛ نسيج من (أغطية)أكياس النوم 

؛ أقمشة مطرزة؛ (قماش الخيش)وبر الجمل و نحوه 
بطانة من النسيج لألحذية، نسيج لصناعة االحذية، 

البطاطين؛ المعرشات  ؛(الشراشف)مفارش السرير 
( قماش)؛ جاعد الغنم (القماش)؛ المظالت (القماش)

؛ ستائر الحمام من النسيج (أغطية الفراش)واألقمشة 
؛ المفارش؛ نسيج (النسيج )أو البالستيك؛ كريب 

دمشقي؛ مواد النسج المرنة، األقمشة المشمعة 
؛ القماش الشمعي غير (الستخدامها أغطية للطاوالت)

؛ النسيج ؛ أقمشة الشانيل، أقمشة اسبارتو القرطاسية
؛ أغطية و مفارش الحمامات (نسيج)، نسيج ناعم 

؛قماش الجيرسيه (قماش)؛ الشاش (النسيج)
؛ القماش الصوفي، النسيج الصوفي؛ نسيج (النسيج)

المالبس الداخلية؛ قماش الكتان؛ الحصير من 

In Respect of: /Textiles and textile goods, not 
included in other classes; bed and table covers; 
bath linen (except clothing); tissues of textile 
for removing make-up; labels (cloth); linings 
(textile); wall hangings of textile; 
handkerchiefs of textile; curtains of textile or 
plastic; household linen; towels of textile; 
travelling rugs (lap robes); net curtains; 
curtain holders of textile material; banners 
and flags (not of paper); eiderdowns (down 
coverlets); loose covers for furniture; covers 
for cushions; mattress covers; pillowcases; 
mosquito nets; glass cloths; billiard cloth; table 
cloths (not of paper); traced cloths for 
embroidery; face towels of textile; sleeping 
bags (sheeting); cotton fabrics; haircloth 
(sackcloth); brocades; lining fabric for shoes; 
fabric for footwear; coverlets (bedspreads); 
bed blankets; trellis (cloth); zephyr (cloth); 
cheviots (cloth); ticks (mattress covers); 
shower curtains of textile or plastic; crepe 
(fabric); crepon; bedspreads; damask; elastic 
woven material; oilcloth (for use as table 
cloths); gummed cloth, other than for 
stationery; esparto fabric; chenille fabric; felt; 
flannel (fabric); fitted toilet lid covers (fabric); 
gauze (cloth); jersey (fabric); woollen cloth, 
woollen fabric; lingerie fabric; linen cloth; 
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النسيج؛ طابعات البطانيات من المنسوجات؛ الرباطات 
؛ األقمشة للمفروشات، نسيج تقليد لجلود (لقماشا)

الحيوانات؛ نسيج محبوك؛ قماش الجبن؛ نسيج 
؛ (القماش)الرامى؛ الحرير الصناعي للنسيج؛ الحرير 

؛ أقمشة من األلياف الزجاجية (القماش)التفتا 
لالستخدام في النسيج؛ النسيج الالصق للتطبيق بفعل 

 .  الحرارة؛ الكتان ؛ المخملية؛ التول

place mats of textile; printers' blankets of 
textile; marabouts (cloth); upholstery fabrics; 
fabric of imitation animal skins; knitted 
fabric; cheese cloth; ramie fabric; rayon 
fabric; silk (cloth); taffeta (cloth); fiberglass 
fabrics for textile use; adhesive fabric for 
application by heat; diapered linen; velvet; 
tulle.  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : التبليغ  عنوان

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32360  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 

, المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 
صدريات لالطفال , مالبس سائقي السيارات والدراجات

, (مالبس)اربطة رأس , غير مصنوعة من الورق
اغطية الراس , مالبس السباحة, مالبس الحمام, مباذل

سراويل اطفال من , االوشحة, لالستحمام والصنادل
, ية واحذية الشاطىءاحذية رياض, ياقات واقية, النسيج
احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس 
, بدالت رطبة للتزلج على الماء, (مالبس)للنقود 

, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء , ربطات العنق
قفافيز , (اغطية الراس)قبعات , االوشحة, شاالت الفرو

, مشدات للنساء, مالبس للوقاية من الماء, (مالبس)
مناديل , جوار  قصيرة, جوار  طويلة, طرحات
نعال , بيجامات, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)مخرمة 

خمر , كعو  لالحذية او الجوار , للباس القدم
ياقات , مالبس للمواليد, حماالت للبنطلونات, (مالبس)
أغطية , كفوف, قمصان داخلية للرجال, (مالبس)

, األكمامزمامات , نعال داخلية, (مالبس)لألذنين 
البسة , واقيات مالبس, (مالبس)عصابات للمعصم 

تنانير , حماالت للجوار , جيو  المالبس, الشاطىء
مالبس , (مالبس)مراييل , مالبس ضيقة, تحتية

أطراف أمامية , بزات نظامية, للحفالت التنكرية
أربطة , أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, للقبعات
, من نسيج الحلفاءأحذية أو صنادل , معاطف, للجوار 

أخفاف , رو  الحمام, أدوات مانعة النزالق األحذية
, مالبس نسائية داخلية, جالبيب, افرهوالت, إستحمام

In Respect of: / Clothing, footwear, 
headgear; motorists' and cyclists' clothing; 
bibs, not of paper; headbands (clothing); 
dressing gowns; bathing suits, swimsuits; 
bathing caps and sandals; boas (neck lets); 
babies' pants (clothing); collar protectors; 
boots for sports and beach shoes; hoods 
(clothing); shawls; belts (clothing); money 
belts (clothing); wet suits for water-skiing; 
neckties; corsets (underclothing); sashes for 
wear; fur stoles; scarves; caps (headwear); 
gloves (clothing); waterproof clothing; 
girdles; mantillas; stockings; socks; bandanas 
(neckerchiefs); furs (clothing); pyjamas; soles 
for footwear; heels; veils (clothing); 
suspenders; layettes (clothing); collars 
(clothing); singlet’s; mittens; ear muffs 
(clothing); inner soles; cuffs, wristbands 
(clothing); dress shields; beach clothes; 
pockets for clothing; socks suspenders; 
stocking suspenders; petticoats; tights; 
aprons (clothing); masquerade costumes; 
uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; 
garters; coats; esparto shoes or sandals; non-
slipping devices for boots and shoes; bath 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32360  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 

, المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 
صدريات لالطفال , مالبس سائقي السيارات والدراجات

, (مالبس)اربطة رأس , غير مصنوعة من الورق
اغطية الراس , مالبس السباحة, مالبس الحمام, مباذل

سراويل اطفال من , االوشحة, لالستحمام والصنادل
, ية واحذية الشاطىءاحذية رياض, ياقات واقية, النسيج
احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس 
, بدالت رطبة للتزلج على الماء, (مالبس)للنقود 

, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء , ربطات العنق
قفافيز , (اغطية الراس)قبعات , االوشحة, شاالت الفرو

, مشدات للنساء, مالبس للوقاية من الماء, (مالبس)
مناديل , جوار  قصيرة, جوار  طويلة, طرحات
نعال , بيجامات, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)مخرمة 

خمر , كعو  لالحذية او الجوار , للباس القدم
ياقات , مالبس للمواليد, حماالت للبنطلونات, (مالبس)
أغطية , كفوف, قمصان داخلية للرجال, (مالبس)

, األكمامزمامات , نعال داخلية, (مالبس)لألذنين 
البسة , واقيات مالبس, (مالبس)عصابات للمعصم 

تنانير , حماالت للجوار , جيو  المالبس, الشاطىء
مالبس , (مالبس)مراييل , مالبس ضيقة, تحتية

أطراف أمامية , بزات نظامية, للحفالت التنكرية
أربطة , أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, للقبعات
, من نسيج الحلفاءأحذية أو صنادل , معاطف, للجوار 

أخفاف , رو  الحمام, أدوات مانعة النزالق األحذية
, مالبس نسائية داخلية, جالبيب, افرهوالت, إستحمام

In Respect of: / Clothing, footwear, 
headgear; motorists' and cyclists' clothing; 
bibs, not of paper; headbands (clothing); 
dressing gowns; bathing suits, swimsuits; 
bathing caps and sandals; boas (neck lets); 
babies' pants (clothing); collar protectors; 
boots for sports and beach shoes; hoods 
(clothing); shawls; belts (clothing); money 
belts (clothing); wet suits for water-skiing; 
neckties; corsets (underclothing); sashes for 
wear; fur stoles; scarves; caps (headwear); 
gloves (clothing); waterproof clothing; 
girdles; mantillas; stockings; socks; bandanas 
(neckerchiefs); furs (clothing); pyjamas; soles 
for footwear; heels; veils (clothing); 
suspenders; layettes (clothing); collars 
(clothing); singlet’s; mittens; ear muffs 
(clothing); inner soles; cuffs, wristbands 
(clothing); dress shields; beach clothes; 
pockets for clothing; socks suspenders; 
stocking suspenders; petticoats; tights; 
aprons (clothing); masquerade costumes; 
uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; 
garters; coats; esparto shoes or sandals; non-
slipping devices for boots and shoes; bath 
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ً لتدفئة القدمين, بيريهات , أغطية ال تسخن كهربائيا
رصائع , فرعات األحذية, ابواط, أحذية ذات أربطة
, ةلوازم معدنية لألحذي, أحذية نصفية, ألحذية كرة القدم

, كعو  لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم
, قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)سراويل داخلية 
صدر )صدارات , صدر القميص, ياقات قمصان

مالبس )صدارات , قمصان نصف كم, (القميص
, (مالبس)الجاكيتات , صدريات, صدارات, (داخلية

 ,(مالبس)جاكيتات من الصوف , صدارات لصيد السمك
مالبس )قمصان داخلية , (مالبس)قمصان مسرولة 

مالبس , ياقات قابلة للفك, المالبس الجاهزة, (داخلية
, طواقي االستحمام, مالبس من جلد مقّلد, جلدية
معاطف , (اجزاء من مالبس)بطانات جاهزة , التنانير
أحذية , (مالبس)جالبيات , معاطف خفيفة, خارجية

كنزات , (مالبس)صوف أثوا  من ال, للرياضة البدنية
أغطية لتدفئة اليدين , أزياء للخدم, السترات, صوفية

جاكيتات , جيو  مربعة, فرعات لباس القدم, (مالبس)
, طماقات للكاحل, طماقات, بنطلونات, أوشحة, مقلنسة

مالبس , مالبس محبوكة, (اغطية للساق)طماقات 
مالبس , مالبس للرياضة البدنية, (مالبس)محبوكة 
لباس )ساري , الصنادل, مالبس داخلية, خارجية
خمار او )أغطية وجه , قبعات, سراويل داخلية, (هندي
أحزمة , سيور للطماق, أثوا  فضفاضة, (حجا 

االحذية , االحذية, أخفاف, بدالت, عمائم, للبنطلونات
 . الرياضية

robes; bath slippers; overalls, smocks; 
teddies (undergarments); berets; foot muffs, 
not electrically heated; lace boots; boots; boot 
uppers; studs for football boots; half-boots; 
fittings of metal for footwear; tips for 
footwear; welts for footwear; heelpieces for 
footwear; drawers (clothing), pants; shirts; 
shirt yokes; shirt fronts; chemisettes (shirt 
fronts); tee-shirts; bodices (lingerie); vests, 
waistcoats; jackets (clothing); fishing vests; 
stuff jackets (clothing); combinations 
(clothing); slips (undergarments); ready-
made clothing; detachable collars; clothing of 
leather; clothing of imitations of leather; 
shower caps; skirts; ready-made linings 
(parts of clothing); overcoats, topcoats; 
gabardines (clothing); gymnastic shoes; 
jerseys (clothing); pullovers; sweaters; 
liveries; muffs (clothing); footwear uppers; 
pocket squares; parkas; pelerines; pelisses; 
trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; 
knitwear (clothing); clothing for gymnastics; 
outer clothing; underwear; sandals; saris; 
underpants; hats; wimples; togas; gaiter 
straps, trouser straps; turbans; suits; 
slippers; shoes; sports shoes.  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32361  52530 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 27  22 :في الصنف 

  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
سجاد، دعاسات للسيارات، الحصير، : من اجل 

السجاد، سجاد مخصص للقاعات، حصيرة مخصصة 
لتغطية األرضيات مصنوعة من مواد تركيبية، 
مشمع، العشب اإلصطناعي، المشمع وغيره من 
المواد لتغطية األراضي، سلع غير مصنوعة من 
النسيج مخصصة للتعليق على الحائط، الحصير 

مباز، الوسائد المخصصة للمصارعة، المخصص للج
أغطية الجدران غير مصنوعة من النسيج، أغطية 
للجدرانالسجاد واألبسطة والحصر ومواد صنع 
الحصر، المشمع والمواد األخرى التي تستعمل 
لتغطية أرضية الحجر؛ ما يعلق على الحائط للزينة 

 . ؛ ورق جدران(غير نسيجي)

In Respect of: Carpets, automobile carpets, 
mats, rugs, hall rugs, and matting Floor 
coverings made of synthetic material: oilcloth, 
artificial grass, linoleum and other materials 
for covering existing floors, wall hangings 
(non-textile). Gymnastic mats, wrestling 
cushions. Non-textile wall coverings; 
wallpaper, Carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering 
existing floors; wall hangings (non-textile); 
wallpaper  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32361  52530 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 27  22 :في الصنف 

  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
سجاد، دعاسات للسيارات، الحصير، : من اجل 

السجاد، سجاد مخصص للقاعات، حصيرة مخصصة 
لتغطية األرضيات مصنوعة من مواد تركيبية، 
مشمع، العشب اإلصطناعي، المشمع وغيره من 
المواد لتغطية األراضي، سلع غير مصنوعة من 
النسيج مخصصة للتعليق على الحائط، الحصير 

مباز، الوسائد المخصصة للمصارعة، المخصص للج
أغطية الجدران غير مصنوعة من النسيج، أغطية 
للجدرانالسجاد واألبسطة والحصر ومواد صنع 
الحصر، المشمع والمواد األخرى التي تستعمل 
لتغطية أرضية الحجر؛ ما يعلق على الحائط للزينة 

 . ؛ ورق جدران(غير نسيجي)

In Respect of: Carpets, automobile carpets, 
mats, rugs, hall rugs, and matting Floor 
coverings made of synthetic material: oilcloth, 
artificial grass, linoleum and other materials 
for covering existing floors, wall hangings 
(non-textile). Gymnastic mats, wrestling 
cushions. Non-textile wall coverings; 
wallpaper, Carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering 
existing floors; wall hangings (non-textile); 
wallpaper  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32361  52530 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 27  22 :في الصنف 

  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
سجاد، دعاسات للسيارات، الحصير، : من اجل 

السجاد، سجاد مخصص للقاعات، حصيرة مخصصة 
لتغطية األرضيات مصنوعة من مواد تركيبية، 
مشمع، العشب اإلصطناعي، المشمع وغيره من 
المواد لتغطية األراضي، سلع غير مصنوعة من 
النسيج مخصصة للتعليق على الحائط، الحصير 

مباز، الوسائد المخصصة للمصارعة، المخصص للج
أغطية الجدران غير مصنوعة من النسيج، أغطية 
للجدرانالسجاد واألبسطة والحصر ومواد صنع 
الحصر، المشمع والمواد األخرى التي تستعمل 
لتغطية أرضية الحجر؛ ما يعلق على الحائط للزينة 

 . ؛ ورق جدران(غير نسيجي)

In Respect of: Carpets, automobile carpets, 
mats, rugs, hall rugs, and matting Floor 
coverings made of synthetic material: oilcloth, 
artificial grass, linoleum and other materials 
for covering existing floors, wall hangings 
(non-textile). Gymnastic mats, wrestling 
cushions. Non-textile wall coverings; 
wallpaper, Carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering 
existing floors; wall hangings (non-textile); 
wallpaper  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

 
   

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32362  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  33 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
الطبية، وخدمات للعناية بالصحة و الجمال؛ : من اجل 

، برامج الصحة؛ : خدمات الرعاية الصحية، تحديدا
توفير المعلومات في مجال الصحة والعافية؛ توفير 

ات تتعلق بالحياة الصحية موقع الكتروني يقدم معلوم
ونمط الحياة الصحية؛ تعزيز الوعي بفوائد صحة، 
الرعاية والتغييرات الغذائية في الحياة اليومية لتمكين 
الشركات من زيادة اإلنتاجية وتخفيض تكاليف العناية 
بالصحة؛ تقديم االستشارات الغذائية؛ توفير 
المعلومات في مجال التغذية ؛ خدمات تقديم 

شارات المتعلقة بالصحة والعافية؛ خدمات االست
المنتجعات الصحية لصحة وعافية الجسد والروح 
المقدمة في مرافق النوادي الصحية ؛ خدمات 

 . صالونات التجميل

In Respect of: Medical, hygienic and beauty 
care services; Health care services, namely, 
wellness programs; Providing information in 
the fields of health and wellness; Providing a 
website featuring information regarding 
healthy living and lifestyle wellness; Promoting 
awareness of the benefits of making health, 
wellness and nutritional changes in daily living 
to enable businesses to increase productivity 
and lower health care costs; Nutrition 
counseling; Providing information in the field 
of nutrition; Wellness and health-related 
consulting services; Health spa services for 
health and wellness of the body and spirit 
offered at a health club facility; Hair salon 
services.  

 In the name of: WeWork Companies . ويورك كومبانيز إنك: بأسم 
Inc.  

توووي أتوووش سوووتريت ، نيويوووورك ،  03ويسوووت  003 :العنووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية  03300نيويورك 

Address: 115 West 18th Street New 
York, New York 10011, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  3322  .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32363  52535 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية
خدمات االعالن عن الواائف، تنظيم المعارض 

الخدمات , التجارية للغايات االعالنية او التجارية
ية من خالل الترويجية المقدمة من قبل شركة تجار

خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء
, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات

, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية
خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 

ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز
ترويج , ادات عامةالمبيعات في مز, (الطراف اخرى)

خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 

وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية
, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير

شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 
ادارة , توزيع العينات, (اخرى والخدمات لشركات
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
معلومات في تجميع ال, لالخرين في ملفات حاسو 

In Respect of: Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 

394

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32363  52535 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية
خدمات االعالن عن الواائف، تنظيم المعارض 

الخدمات , التجارية للغايات االعالنية او التجارية
ية من خالل الترويجية المقدمة من قبل شركة تجار

خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء
, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات

, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية
خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 

ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز
ترويج , ادات عامةالمبيعات في مز, (الطراف اخرى)

خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 

وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية
, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير

شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 
ادارة , توزيع العينات, (اخرى والخدمات لشركات
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
معلومات في تجميع ال, لالخرين في ملفات حاسو 

In Respect of: Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسو 
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية
نسخ , تحديث مواد الدعاية واإلعالن, المباشر
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, الخارجيواإلعالن 
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسو 

وكاالت البيع وترتيب خدمات , الدعاية واإلعالن
خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة , البيع
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، , كانت

 . اوذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائه

compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 
updated advertising materials, copies of 
documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external advertising, 
polls, organize information in computer 
databases, publish texts advertising agencies, 
sales and arranging sales service, sales service 
Wholesale and retail in any way whatsoever, 
services assembling a variety of goods on 
behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase.  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32367  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة , شيبس: من اجل 

الدقيق ,االصطناعية، األرز، التابيوكا والساغو 
والمستحضرات المصنوعة من الحبو  ، الخبز، 

ثلجة، عسل والفطائر والحلويات ، والحلويات الم
النحل ، والعسل األسود، الخميرة ، ومسحوق الخبيز 

، (التوابل)، الملح ، الخردل، الخل، والصلصات 
  53البهارات، الثلج ، وجميع ما يندرج تحت الفئة 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

 In the name of: Sharket B And R Lel م .خ.شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار م: بأسم 
Tasweeq W AlAsthmar Mosahmeh 
Khsosyeh Mahdodeh  

 Address: Bjaneb Masjid Moa'th Ben القدس  -الرام -بجانب مسجد معاذ ابن جبل  :العنوان 
Jabbal - Al Ram - Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3333333333  

 

Address for Services :   
 

 

  

395

396

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسو 
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية
نسخ , تحديث مواد الدعاية واإلعالن, المباشر
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, الخارجيواإلعالن 
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسو 

وكاالت البيع وترتيب خدمات , الدعاية واإلعالن
خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة , البيع
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، , كانت

 . اوذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائه

compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 
updated advertising materials, copies of 
documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external advertising, 
polls, organize information in computer 
databases, publish texts advertising agencies, 
sales and arranging sales service, sales service 
Wholesale and retail in any way whatsoever, 
services assembling a variety of goods on 
behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase.  

 In the name of: Sharket Wasleh Lil شركة وصله لالستشارات والوكالت التجارية : بأسم 
Estesharat W Al Wkallaat Al Tijarya  

  Address: Ramallah, Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32367  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة , شيبس: من اجل 

الدقيق ,االصطناعية، األرز، التابيوكا والساغو 
والمستحضرات المصنوعة من الحبو  ، الخبز، 

ثلجة، عسل والفطائر والحلويات ، والحلويات الم
النحل ، والعسل األسود، الخميرة ، ومسحوق الخبيز 

، (التوابل)، الملح ، الخردل، الخل، والصلصات 
  53البهارات، الثلج ، وجميع ما يندرج تحت الفئة 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

 In the name of: Sharket B And R Lel م .خ.شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار م: بأسم 
Tasweeq W AlAsthmar Mosahmeh 
Khsosyeh Mahdodeh  

 Address: Bjaneb Masjid Moa'th Ben القدس  -الرام -بجانب مسجد معاذ ابن جبل  :العنوان 
Jabbal - Al Ram - Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3333333333  

 

Address for Services :   
 

 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32368  52533 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة , شيبس: من اجل 

الدقيق ,االصطناعية، األرز، التابيوكا والساغو 
والمستحضرات المصنوعة من الحبو  ، الخبز، 

، والحلويات المثلجة، عسل  والفطائر والحلويات
النحل ، والعسل األسود، الخميرة ، ومسحوق الخبيز 

، (التوابل)، الملح ، الخردل، الخل، والصلصات 
  53البهارات، الثلج ، وجميع ما يندرج تحت الفئة 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

 In the name of: Sharket B And R Lel Tasweeq W م .خ.شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار م: بأسم 
AlAsthmar Mosahmeh Khsosyeh Mahdodeh  

 Address: Bjaneb Masjid Moa'th Ben القدس  -الرام -بجانب مسجد معاذ ابن جبل  :العنوان 
Jabbal - Al Ram - Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3333333333  

 

Address for Services :   
 

 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32368  52533 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة , شيبس: من اجل 

الدقيق ,االصطناعية، األرز، التابيوكا والساغو 
والمستحضرات المصنوعة من الحبو  ، الخبز، 

، والحلويات المثلجة، عسل  والفطائر والحلويات
النحل ، والعسل األسود، الخميرة ، ومسحوق الخبيز 

، (التوابل)، الملح ، الخردل، الخل، والصلصات 
  53البهارات، الثلج ، وجميع ما يندرج تحت الفئة 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

 In the name of: Sharket B And R Lel Tasweeq W م .خ.شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار م: بأسم 
AlAsthmar Mosahmeh Khsosyeh Mahdodeh  

 Address: Bjaneb Masjid Moa'th Ben القدس  -الرام -بجانب مسجد معاذ ابن جبل  :العنوان 
Jabbal - Al Ram - Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3333333333  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32370  52523 :عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 

والقهوة ,القهوة والشاي والكاكاو: من اجل 
الدقيق ,والتابيوكا والساغو ,األرز, اإلصطناعية 

الخبز و ,والمستحضرات المصنوعه من الحبو  
عسل النحل ,الحلويات المثلجه ,الحلويات , الفطائر

الملح , الخميره ومسحوق الخبيزة,والعسل األسود
البهارات ,( التوابل)الخل والصلصات, الخردل ,

 والثلج 

In Respect of: Coffee, tea, 
cocoa,artificial coffee, rice, tapioca, 
sago, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices, ice  

 In the name of: Ayman Fawzi أيمن فوزي دمحم علي عبد الغني ربايعه : بأسم 
Mohammad Ali Abd-Alghani Rabaiah  

 -شووارع خالوود بوون الوليوود  -ميثلووون-نووين ج-فلسووطين :العنوووان 
  3323352320:جوال

Address: Palestine-Jenin-maithalon-
KHaled Ebn Al-waleed Streate  

شارع خالد  -ميثلون-جنين -فلسطين :عنوان التبليغ 
  3323352320:جوال -بن الوليد 

 

Address for Services :  Palestine-
Jenin-maithalon-KHaled Ebn Al-
waleed Streate  

 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32370  52523 :عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 

والقهوة ,القهوة والشاي والكاكاو: من اجل 
الدقيق ,والتابيوكا والساغو ,األرز, اإلصطناعية 

الخبز و ,والمستحضرات المصنوعه من الحبو  
عسل النحل ,الحلويات المثلجه ,الحلويات , الفطائر

الملح , الخميره ومسحوق الخبيزة,والعسل األسود
البهارات ,( التوابل)الخل والصلصات, الخردل ,

 والثلج 

In Respect of: Coffee, tea, 
cocoa,artificial coffee, rice, tapioca, 
sago, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices, ice  

 In the name of: Ayman Fawzi أيمن فوزي دمحم علي عبد الغني ربايعه : بأسم 
Mohammad Ali Abd-Alghani Rabaiah  

 -شووارع خالوود بوون الوليوود  -ميثلووون-نووين ج-فلسووطين :العنوووان 
  3323352320:جوال

Address: Palestine-Jenin-maithalon-
KHaled Ebn Al-waleed Streate  

شارع خالد  -ميثلون-جنين -فلسطين :عنوان التبليغ 
  3323352320:جوال -بن الوليد 

 

Address for Services :  Palestine-
Jenin-maithalon-KHaled Ebn Al-
waleed Streate  

 

 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32368  52533 :قم العالمة التجارية ر
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 22/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة , شيبس: من اجل 

الدقيق ,االصطناعية، األرز، التابيوكا والساغو 
والمستحضرات المصنوعة من الحبو  ، الخبز، 

، والحلويات المثلجة، عسل  والفطائر والحلويات
النحل ، والعسل األسود، الخميرة ، ومسحوق الخبيز 

، (التوابل)، الملح ، الخردل، الخل، والصلصات 
  53البهارات، الثلج ، وجميع ما يندرج تحت الفئة 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

 In the name of: Sharket B And R Lel Tasweeq W م .خ.شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار م: بأسم 
AlAsthmar Mosahmeh Khsosyeh Mahdodeh  

 Address: Bjaneb Masjid Moa'th Ben القدس  -الرام -بجانب مسجد معاذ ابن جبل  :العنوان 
Jabbal - Al Ram - Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3333333333  

 

Address for Services :   
 

 

  

397

398
 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32371  52520 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 

مالبس؛ ألبسة قدم؛ ألبسة رأس؛ : من اجل 
تي )بنطلونات؛ قمصان؛ قمصان قصيرة األكمام 

؛ أحزمة (كوفيات)؛ جوار ؛ أوشحة (شيرت
 (. مالبس)؛ قفازات (مالبس)

In Respect of: Clothing; footwear; headgear; 
trousers; shirts; tee-shirts; hosiery; scarfs; 
belts (clothing); gloves (clothing).  

  .In the name of: EPO FASHION CO., LTD . ، ليمتد.إيبو فاشن كو: بأسم 
كسووووينغانغ رود ميوووودل، هووووايزهو  522.نمبوووور ،23 :العنوووووان 

ديسوووووتريكت، غوانغزهوووووو سووووويتي، غوانغووووودونغ بوووووروفينس، 
 جمهورية الصين الشعبية 

Address: 24, NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 
HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA  

 طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32371  52520 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 

مالبس؛ ألبسة قدم؛ ألبسة رأس؛ : من اجل 
تي )بنطلونات؛ قمصان؛ قمصان قصيرة األكمام 

؛ أحزمة (كوفيات)؛ جوار ؛ أوشحة (شيرت
 (. مالبس)؛ قفازات (مالبس)

In Respect of: Clothing; footwear; headgear; 
trousers; shirts; tee-shirts; hosiery; scarfs; 
belts (clothing); gloves (clothing).  

  .In the name of: EPO FASHION CO., LTD . ، ليمتد.إيبو فاشن كو: بأسم 
كسووووينغانغ رود ميوووودل، هووووايزهو  522.نمبوووور ،23 :العنوووووان 

ديسوووووتريكت، غوانغزهوووووو سووووويتي، غوانغووووودونغ بوووووروفينس، 
 جمهورية الصين الشعبية 

Address: 24, NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 
HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA  

 طمون  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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399

 

  

  Trade Mark No.: 32374  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
مستحضرات قصر االقمشه ومواد اخرى : من اجل 

-مالبس تستعمل في غسل المالبس وكي ال
-مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط صابون 

غسول -مستحضرات تجميل -زيوت عطريه-عطور
 للشعر منظفات اسنان 

In respect of: bleaching preparation and 
other substances for laundry use -cleaning- 
polishing-scouring-and abrasive prepartions-
soaps-perfumery-essential-oils-cosmetics -hair 
lotion-dentifrices  

 In the name of: alsharika al istshariyeh الشركه االستشاريه للمواد الكيماويه : بأسم 
lil mawad alkemawiyeh  

  Address: tulkarem-beat leed 0598224292  3323223222بيت ليد  -طولكرم :العنوان 
  3323223222ليد  بيت -طولكرم :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  tulkarem-beat 
leed 0598224292   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32372  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  03 :في الصنف 

  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
األجهزة والمعدات واالنظمة الطبية وقطع : من اجل 

غيار المعدات سالفة الذكر، ادوات واجهزة العمليات 
ية واالجهزة الطبية واجهزة طب االسنان الجراح

والعالج البيطري، اطراف وعيون واسنان 
اصطناعية، بطانيات كهربائية، اجهزة االشعة فوق 
البنفسجية واالشعة تحت الحمراء واجهزة غير 
مشمولة في اصناف اخرى، اجهزة اشعة اكس 
وانابيب وادوات واجهزة كهربائية غير مشمولة في 

عدات سمعية، اجزاء واضافات اصناف اخرى، مسا
 . للبضائع المذكورة غير مشمولة في اصناف اخرى

In Respect of: Medical apparatus , 
instruments and medical systems, parts fittings 
for all the aforesaid instruments .Surgical, 
medical, dental and veterinary instruments 
and apparatus; artificial limbs, eyes and teeth; 
electric blankets; ultraviolet and infrared 
irradiation apparatus, devices and instruments 
not included in other classes; X-ray apparatus, 
tubes, installations and instruments not 
included in other classes hearing aids; parts 
and accessories of the said articles not included 
in other classes.  

 -In the name of: Sharkat Al-Tamimi Lel شركة التميمي للتجهيزات الطبية : بأسم 
Tajhezat Al- Tebyah  

  Address: Palestine, Hebron فلسطين، الخليل  :العنوان 
 رفة البيرة ، الش :عنوان التبليغ 

 بجانب نادي السيارات  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32375  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: Audio broadcasting البث المسموع : من اجل 

 In the name of: mohamed Mahmoud دمحم محمود فهيم قشوع : بأسم 
Fahim Qashou  

  Address: Tulkarem -Ellar 0599548881  3322333330عالر -طولكرم :العنوان 
  3322333330عالر -طولكرم :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Tulkarem -
Ellar 0599548881   

 
  

400

401
 

  

  Trade Mark No.: 32376  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 
  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
المشروبات التي تحتوي على الفيتامينات، : من اجل 

مشروبات الطاقة، مشروبات الطاقة التي تحتوي على 
لمنكهة، المشروبات الكفايين، المشروبات الغازية ا

الغازية غير الكحولية، المشروبات الغازية غير 
الكحولية المنكهة، المشروبات غير الكحولية، 

 . المشروبات غير الكحولية مشروبات بطعم الفواكه

In Respect of: Beverages containing 
vitamins; Energy drinks; Energy drinks 
containing caffeine; Flavoured carbonated 
beverages; Carbonated non-alcoholic drinks; 
Fruit flavoured carbonated drinks; Non-
alcoholic flavored carbonated beverages; Non-
alcoholic beverages; Non-alcoholic drinks; 
Fruit flavoured drinks.  

  .in the name of: bulldog energy drink ltd . بولدوغ إنرجي درينك لميتد: بأسم 
، كلفين اندسوتريال اسوتيت، لونوغ درايوف، 00يونيت  :العنوان 

 دبليواي، المملكة المتحدة 3 3غرينفورد إيلينغ يوبي
address: unit 11, kelvin industrial 
estate, long drive, greenford ealing ub6 
8wa, united kingdom  

ؤاد ورجا شحادة، محامون، عزيز وف :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23  .ص

 

Address for Services :   
 

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

 واالحمر والبني اللون االبيض واالسود 
 

   

 

 
 
 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32376  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 
  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
المشروبات التي تحتوي على الفيتامينات، : من اجل 

مشروبات الطاقة، مشروبات الطاقة التي تحتوي على 
لمنكهة، المشروبات الكفايين، المشروبات الغازية ا

الغازية غير الكحولية، المشروبات الغازية غير 
الكحولية المنكهة، المشروبات غير الكحولية، 

 . المشروبات غير الكحولية مشروبات بطعم الفواكه

In Respect of: Beverages containing 
vitamins; Energy drinks; Energy drinks 
containing caffeine; Flavoured carbonated 
beverages; Carbonated non-alcoholic drinks; 
Fruit flavoured carbonated drinks; Non-
alcoholic flavored carbonated beverages; Non-
alcoholic beverages; Non-alcoholic drinks; 
Fruit flavoured drinks.  

  .in the name of: bulldog energy drink ltd . بولدوغ إنرجي درينك لميتد: بأسم 
، كلفين اندسوتريال اسوتيت، لونوغ درايوف، 00يونيت  :العنوان 

 دبليواي، المملكة المتحدة 3 3غرينفورد إيلينغ يوبي
address: unit 11, kelvin industrial 
estate, long drive, greenford ealing ub6 
8wa, united kingdom  

ؤاد ورجا شحادة، محامون، عزيز وف :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23  .ص

 

Address for Services :   
 

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

 واالحمر والبني اللون االبيض واالسود 
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  Trade Mark No.: 32377  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب المحمولة : من اجل 
األدوات الخاصة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة و

باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ 
الهواتف الذكية؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت 
والبيانات والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 
وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة 

لة باليد التي تسمح بالدخول الى الرقمية االلكترونية المحمو
االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية 
والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد 
الحاسوبي القابل للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة 
للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال 

م وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني واستال
وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ النظارات 
الذكية؛ الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ 

؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ [أدوات قياس]االساور الموصولة 
ة من اجل اعداد او البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبي

تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة الطرفية 
الملحقة بالحواسيب واألجهزة النقالة والهواتف 

والساعات الذكية والنظارات الذكية واألجهزة القابلة النقالة
للبس وسماعات األذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون 

الفيديو وأنظمة وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت و
العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ برمجيات 
تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات 
الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط 

المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية المتعددة

In Respect of: Computers; computer 
hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus 
and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; wireless 
communication devices for the transmission 
of voice, data, images, audio, video, and 
multimedia content; network 
communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing 
access to the internet and for the sending, 
receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable 
digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; 
smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected 
bracelets [measuring instruments]; 
electronic book readers; computer software; 
computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile 
devices, mobile telephones, smartwatches, 
smartglasses, wearable devices, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, audio 
and video players and recorders, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded 
audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral 

لطرفية للحواسيب والهواتف الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة ا
واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات النقالة واألجهزة

الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت 

الستخدامها مع والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة  الحواسيب والهواتف

والساعات الذكية والنظارات الذكية والخواتم الذكية وسماعات 
األذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 

والفيديو؛ أجهزة المطابقة والكشف ومشغالت ومسجالت الصوت
البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ 

قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات أجهزة 
مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛

وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات 
رأسية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة 
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 

لذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب اوالساعات
الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ شاشات عرض 

وأدوات التحكم والسماعات الرأسية بتقنية والنظارات الواقية
الواقع المعزز واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ 

النظارات؛ زجاج النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات
يات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ البصر

الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات المفاتيح وفأرات 
ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت الحاسوب

األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ 
الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ 

هزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة اجمكبرات الصوت؛
الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على 

سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ الصوت؛ سماعات األذن؛
أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب 
الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ 

اسيب واألجهزة اإللكترونية على متن للحوواجهات بينية
المركبات المجهزة بمحركات وتحديداً لوحات التحكم 
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس وأجهزة التحكم 

اإلرسا  وأجهزة الوصل والمفاتيح وأجهزة عن بعد ومحطات

devices for computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; virtual and augmented reality 
displays, goggles, controllers, and headsets; 
3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; keyboards, mice, mouse 
pads, printers, disk drives, and hard drives; 
sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players 
and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle 
audio apparatus; voice recording and voice 
recognition apparatus; earphones; 
headphones; microphones; televisions; 
television receivers and monitors; set top 
boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board 
motor vehicle computers and electronic 
devices, namely electronic control panels, 
monitors, touchscreens, remote controls, 
docking stations, connectors, switches, and 
voice-activated controls; global positioning 
systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for 
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لطرفية للحواسيب والهواتف الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة ا
واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات النقالة واألجهزة

الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت 

الستخدامها مع والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة  الحواسيب والهواتف

والساعات الذكية والنظارات الذكية والخواتم الذكية وسماعات 
األذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 

والفيديو؛ أجهزة المطابقة والكشف ومشغالت ومسجالت الصوت
البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ 

قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات أجهزة 
مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛

وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات 
رأسية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة 
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 

لذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب اوالساعات
الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ شاشات عرض 

وأدوات التحكم والسماعات الرأسية بتقنية والنظارات الواقية
الواقع المعزز واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ 

النظارات؛ زجاج النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات
يات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ البصر

الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات المفاتيح وفأرات 
ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت الحاسوب

األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ 
الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ 

هزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة اجمكبرات الصوت؛
الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على 

سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ الصوت؛ سماعات األذن؛
أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب 
الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ 

اسيب واألجهزة اإللكترونية على متن للحوواجهات بينية
المركبات المجهزة بمحركات وتحديداً لوحات التحكم 
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس وأجهزة التحكم 

اإلرسا  وأجهزة الوصل والمفاتيح وأجهزة عن بعد ومحطات

devices for computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; virtual and augmented reality 
displays, goggles, controllers, and headsets; 
3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; keyboards, mice, mouse 
pads, printers, disk drives, and hard drives; 
sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players 
and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle 
audio apparatus; voice recording and voice 
recognition apparatus; earphones; 
headphones; microphones; televisions; 
television receivers and monitors; set top 
boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board 
motor vehicle computers and electronic 
devices, namely electronic control panels, 
monitors, touchscreens, remote controls, 
docking stations, connectors, switches, and 
voice-activated controls; global positioning 
systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for 

التحكم المشغلة بواسطة الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة 
األدوات المالحية؛ أجهزة ؛المواقعالعالمية لتحديد 
؛ [مجهزة بحواسيب على متنها]المالحة للمركبات

أجهزة تحّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة 
واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 

للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية  القابلة
وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 

وعلب  جالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيونومس
الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة 
العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 
األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية 

عات األذن وسماعات الرأس الذكية وسماوالنظارات
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة 

المنزلية وأنظمة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية
الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح 
الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ 

رنات واألسالك والكوابل وأجهزة أجهزة الوصل والقا
الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات 

والمهايئات الكهربائية واإللكترونية االرسا 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة 
والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 

قابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات اإللكترونية ال
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 

والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب ومسجالت الصوت
الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ واجهات بينية 
للحواسيب والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة 

لكترونية واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإل
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

االغطية الرقيقة الواقية ومسجالت الصوت والفيديو؛
المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات الهواتف النقالة 

vehicles [on-board computers]; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
set top boxes, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
wearable devices for controlling computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smart watches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems; data storage 
apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use 
with computers, mobile telephones, 
handheld computers, computer peripherals, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, , earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, 
televisions, and set top boxes; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, 
computer screens, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, 
televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; protective films 
adapted for computer screens, mobile 
telephone screens, and smartwatch screens; 
parts and accessories for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
and set top boxes; covers, bags, cases, 
sleeves, straps and lanyards for computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
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التحكم المشغلة بواسطة الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة 
األدوات المالحية؛ أجهزة ؛المواقعالعالمية لتحديد 
؛ [مجهزة بحواسيب على متنها]المالحة للمركبات

أجهزة تحّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة 
واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 

للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية  القابلة
وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 

وعلب  جالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيونومس
الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة 
العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 
األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية 

عات األذن وسماعات الرأس الذكية وسماوالنظارات
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة 

المنزلية وأنظمة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية
الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح 
الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ 

رنات واألسالك والكوابل وأجهزة أجهزة الوصل والقا
الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات 

والمهايئات الكهربائية واإللكترونية االرسا 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة 
والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 

قابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات اإللكترونية ال
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 

والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب ومسجالت الصوت
الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ واجهات بينية 
للحواسيب والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة 

لكترونية واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإل
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

االغطية الرقيقة الواقية ومسجالت الصوت والفيديو؛
المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات الهواتف النقالة 

vehicles [on-board computers]; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
set top boxes, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
wearable devices for controlling computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smart watches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems; data storage 
apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use 
with computers, mobile telephones, 
handheld computers, computer peripherals, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, , earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, 
televisions, and set top boxes; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, 
computer screens, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, 
televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; protective films 
adapted for computer screens, mobile 
telephone screens, and smartwatch screens; 
parts and accessories for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
and set top boxes; covers, bags, cases, 
sleeves, straps and lanyards for computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 

وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 
لحواسيب والهواتف واألجهزة الطرفية الملحقة با

النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
الذكية والنظارات اإللكترونية القابلة للّبس والساعات

الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 
الدخول؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب 

الحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والمحافظ وا
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة 
واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 
 قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة

 .بالسجائر اإللكترونية

recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to 
train animals; electronic agendas; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; 
mechanisms for coin-operated apparatus; 
dictating machines; hemline markers; voting 
machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; facsimile machines; 
weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; 
integrated circuits; amplifiers; fluorescent 
screens; remote controls; lights conducting 
filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of 
industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life 
saving apparatus and equipment; whistle 
alarms; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets; electrified 
fences; portable remote-controlled car 
retarders.  

 

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 
، 23303انفينيووووت لووووو ، كوبرتينووووو، كاليفورنيووووا  0 :العنوووووان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23  .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32378  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
األجهزة والعدد العلمية والبحرية الخاصة : من اجل 

بما في )األجهزة والعدد الكهربائية  –بمسح األراضي
والعدد الخاصة بالتصوير األجهزة ( ذلك الالسلكية

والسينمائية والخاصة ( الفوتوغرافية)الضوئي 
وعمليات الوزن والقياس وإعطاء  –بصناعة النظارات

 –، واإلنقاذ والتعليم(المراقبة)والضبط  –اإلشارات
األجهزة الذاتية األتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة 

 –ودالخزائن الراصدة للنق –نقود ويرها، اآلالت الناطقة
األجهزة والعدد  –جهزة إطفاء الحريق –اآلالت الحاسبة

األجهزة والعدد  3( بحاث العلمية في المعامل)العلمية 
أي األجهزة الخاصة بنقل ( عدا السفن نفسها)البحرية 

اإلرسال ورصد المالحظات والقياس في برج السفينة 
األجهزة الميكانيكية الكهربائية وجهزة الحراريات 

المكواة  –كاويات اللحام الكهربائية اليدوية)ة الكهربائي
ً  3( الكهربائية المسطحة  –الوسائد المدفأة كهربائيا

 ً األصناف التي تلبس على  –األردية المدفأة كهربائيا
قداحات  –األجهزة الكهربائية لتدفئة القدم –الجسم

األغطية المدفأة  –السيجار الكهربائية ويرها
 ً اكنات الخياطه واالدوات ليستثنى منها م.كهربائيا

 واللوازم المتعلقه بالخياطه 

In Respect of: Scientific, nautical, 

surveying, electric, photographic, 

cinematographic,optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), 

life-saving and teaching apparatus and 

instruments; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or 

images; magnetic data carriers, recording 

discs; automatic vending machines and 

mechanisms for coin-operated apparatus; 

cash registers, calculating machines, data 

processing equipment and computers; fire-

extinguishing apparatus Excludes sewing 

machines, tools and supplies related to sewing  

 In the name of: amro osama zaki عمرو اسامه زكي كلبونه : بأسم 
kalbouneh  

  Address: nablus - aldwar - tel :0599760086  3322233333الدوار ، تلفون  -نابلس  :العنوان 
الدوار ، تلفون  -نابلس  :عنوان التبليغ 

3322233333  
 

Address for Services :  nablus - 
aldwar - tel :0599760086   

   

وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 
لحواسيب والهواتف واألجهزة الطرفية الملحقة با

النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
الذكية والنظارات اإللكترونية القابلة للّبس والساعات

الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 
الدخول؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب 

الحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والمحافظ وا
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة 
واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 
 قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة

 .بالسجائر اإللكترونية

recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to 
train animals; electronic agendas; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; 
mechanisms for coin-operated apparatus; 
dictating machines; hemline markers; voting 
machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; facsimile machines; 
weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; 
integrated circuits; amplifiers; fluorescent 
screens; remote controls; lights conducting 
filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of 
industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life 
saving apparatus and equipment; whistle 
alarms; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets; electrified 
fences; portable remote-controlled car 
retarders.  

 

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 
، 23303انفينيووووت لووووو ، كوبرتينووووو، كاليفورنيووووا  0 :العنوووووان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23  .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

403

 

 

  

  Trade Mark No.: 32378  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
األجهزة والعدد العلمية والبحرية الخاصة : من اجل 

بما في )األجهزة والعدد الكهربائية  –بمسح األراضي
والعدد الخاصة بالتصوير األجهزة ( ذلك الالسلكية

والسينمائية والخاصة ( الفوتوغرافية)الضوئي 
وعمليات الوزن والقياس وإعطاء  –بصناعة النظارات

 –، واإلنقاذ والتعليم(المراقبة)والضبط  –اإلشارات
األجهزة الذاتية األتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة 

 –ودالخزائن الراصدة للنق –نقود ويرها، اآلالت الناطقة
األجهزة والعدد  –جهزة إطفاء الحريق –اآلالت الحاسبة

األجهزة والعدد  3( بحاث العلمية في المعامل)العلمية 
أي األجهزة الخاصة بنقل ( عدا السفن نفسها)البحرية 

اإلرسال ورصد المالحظات والقياس في برج السفينة 
األجهزة الميكانيكية الكهربائية وجهزة الحراريات 

المكواة  –كاويات اللحام الكهربائية اليدوية)ة الكهربائي
ً  3( الكهربائية المسطحة  –الوسائد المدفأة كهربائيا

 ً األصناف التي تلبس على  –األردية المدفأة كهربائيا
قداحات  –األجهزة الكهربائية لتدفئة القدم –الجسم

األغطية المدفأة  –السيجار الكهربائية ويرها
 ً اكنات الخياطه واالدوات ليستثنى منها م.كهربائيا

 واللوازم المتعلقه بالخياطه 

In Respect of: Scientific, nautical, 

surveying, electric, photographic, 

cinematographic,optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), 

life-saving and teaching apparatus and 

instruments; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or 

images; magnetic data carriers, recording 

discs; automatic vending machines and 

mechanisms for coin-operated apparatus; 

cash registers, calculating machines, data 

processing equipment and computers; fire-

extinguishing apparatus Excludes sewing 

machines, tools and supplies related to sewing  

 In the name of: amro osama zaki عمرو اسامه زكي كلبونه : بأسم 
kalbouneh  

  Address: nablus - aldwar - tel :0599760086  3322233333الدوار ، تلفون  -نابلس  :العنوان 
الدوار ، تلفون  -نابلس  :عنوان التبليغ 

3322233333  
 

Address for Services :  nablus - 
aldwar - tel :0599760086   
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  Trade Mark No.: 32379  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 
  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food خدمات تقديم الطعام والشرا  : من اجل 

and drink  
اسم /عصام دمحم حلمي عبد السميع البكري: بأسم 

 تجاري مطعم الدوالر 
In the name of: issam mohammad hilmi 
aa albakri  

  Address: AL KHALIL  3322202032/الخليل راس الجورة :العنوان 
  3322202032/الخليل راس الجورة :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  

 

 
  

 
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32379  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 
  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food خدمات تقديم الطعام والشرا  : من اجل 

and drink  
اسم /عصام دمحم حلمي عبد السميع البكري: بأسم 

 تجاري مطعم الدوالر 
In the name of: issam mohammad hilmi 
aa albakri  

  Address: AL KHALIL  3322202032/الخليل راس الجورة :العنوان 
  3322202032/الخليل راس الجورة :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32380  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 

  Date: 23/10/2017  25/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: MINIRAL WATER مياه المعدنية ال: من اجل 

شركة ايلياء النتاج وتعبئة المياه الصحية : بأسم 
 الفلسطينية 

In the name of: ELEYAA WATER 
BOTTLING COMPANY  

  Address: AL KHALIL  3323230355الخليل دورا  :العنوان 
  3323230355الخليل دورا  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  

 

 
   

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32381  52530 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 24/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
ضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة ومستح

الصابون بأنواعه  -األوساخ، مواد إزالة الشحومات
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجين األسنان  -مواد التزيين ومحاليل الشعر
 . الشامبو -والحالقة

In Respect of: Bleaching preparations and 

other substances for laundry use;cleaning, 

polishing, scouring and abrasive 

preparations; soaps;perfumery, essential oils, 

cosmetics, hair lotions; dentifrices  

شركة مصنع بيسان لمستحضرات التجميل : بأسم 
 الخصوصيه المساهمع المحدوده 

In the name of: sharekat masanea beesan 
lelmostahdrat tajmeel al ososiya al mosahima 
al mahdoda  

 Address: nablus - al manteqa المنطقة الصناعية  -نابلس :العنوان 
alsenaeya  

 المنطقة الصناعية  -نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - al 
manteqa alsenaeya   

 

  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32381  52530 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 24/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
ضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة ومستح

الصابون بأنواعه  -األوساخ، مواد إزالة الشحومات
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجين األسنان  -مواد التزيين ومحاليل الشعر
 . الشامبو -والحالقة

In Respect of: Bleaching preparations and 

other substances for laundry use;cleaning, 

polishing, scouring and abrasive 

preparations; soaps;perfumery, essential oils, 

cosmetics, hair lotions; dentifrices  

شركة مصنع بيسان لمستحضرات التجميل : بأسم 
 الخصوصيه المساهمع المحدوده 

In the name of: sharekat masanea beesan 
lelmostahdrat tajmeel al ososiya al mosahima 
al mahdoda  

 Address: nablus - al manteqa المنطقة الصناعية  -نابلس :العنوان 
alsenaeya  

 المنطقة الصناعية  -نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - al 
manteqa alsenaeya   
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  Trade Mark No.: 32382  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 25/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 
االذاعة بالراديو ، االذاعة بالتلفزيون ، : من اجل 

 االتصال بالتلفونات ، وكاالت االنباء، البث الالسلكي 
In Respect of: Radio stations, Radio stations, 
Television sets liquid-crystal (LCD), Radio 
stations  

 In the name of: Sharket Nisaa Lil Bath Al شركة نساء للبث االذاعي : بأسم 
Ethaay  

عمارة القصر  -شارع المصايف  -رام هللا  -فلسطين  :العنوان 
  3323222232: جوال /  2ط -

Address: Palestine - Ramallah - Sharea? 
Al Masayf - Emaret Al Qaser - f2- 
Jawal : 0595922207  

شارع المصايف  -رام هللا  -فلسطين  :عنوان التبليغ 
  3323222232: جوال /  2ط -عمارة القصر  -
 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32384  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 26/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية
خدمات االعالن عن الواائف، تنظيم المعارض 

الخدمات , ة او التجاريةالتجارية للغايات االعالني
الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 

خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء
, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات

, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية
خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 

ترويج المبيعات , ض المنتوجاتعر, االمتياز
ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)

خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 

وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية
, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير

شراء المنتوجات )ات التوريد لالطراف االخرى خدم
ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى

وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة
تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية

, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية
البحث عن المعلومات , عمالالمساعدة في إدارة األ

تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسو 
تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسو 

المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية
خ نس, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, المباشر

In Respect of: Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32381  52530 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 24/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
ضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة ومستح

الصابون بأنواعه  -األوساخ، مواد إزالة الشحومات
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجين األسنان  -مواد التزيين ومحاليل الشعر
 . الشامبو -والحالقة

In Respect of: Bleaching preparations and 

other substances for laundry use;cleaning, 

polishing, scouring and abrasive 

preparations; soaps;perfumery, essential oils, 

cosmetics, hair lotions; dentifrices  

شركة مصنع بيسان لمستحضرات التجميل : بأسم 
 الخصوصيه المساهمع المحدوده 

In the name of: sharekat masanea beesan 
lelmostahdrat tajmeel al ososiya al mosahima 
al mahdoda  

 Address: nablus - al manteqa المنطقة الصناعية  -نابلس :العنوان 
alsenaeya  

 المنطقة الصناعية  -نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - al 
manteqa alsenaeya   

 

  
407

408

 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32382  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 25/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 
االذاعة بالراديو ، االذاعة بالتلفزيون ، : من اجل 

 االتصال بالتلفونات ، وكاالت االنباء، البث الالسلكي 
In Respect of: Radio stations, Radio stations, 
Television sets liquid-crystal (LCD), Radio 
stations  

 In the name of: Sharket Nisaa Lil Bath Al شركة نساء للبث االذاعي : بأسم 
Ethaay  

عمارة القصر  -شارع المصايف  -رام هللا  -فلسطين  :العنوان 
  3323222232: جوال /  2ط -

Address: Palestine - Ramallah - Sharea? 
Al Masayf - Emaret Al Qaser - f2- 
Jawal : 0595922207  

شارع المصايف  -رام هللا  -فلسطين  :عنوان التبليغ 
  3323222232: جوال /  2ط -عمارة القصر  -
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32384  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 26/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية
خدمات االعالن عن الواائف، تنظيم المعارض 

الخدمات , ة او التجاريةالتجارية للغايات االعالني
الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 

خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء
, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات

, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية
خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ 

ترويج المبيعات , ض المنتوجاتعر, االمتياز
ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)

خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 

وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية
, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير

شراء المنتوجات )ات التوريد لالطراف االخرى خدم
ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى

وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة
تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية

, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية
البحث عن المعلومات , عمالالمساعدة في إدارة األ

تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسو 
تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسو 

المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية
خ نس, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, المباشر

In Respect of: Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 

الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق
تنظيم , إستطالعات الرأي, واإلعالن الخارجي

نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسو 
وكاالت البيع وترتيب خدمات , الدعاية واإلعالن

خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة , البيع
لصالح الغير، خدمات تجميع تشكيلة من السلع , كانت

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

updated advertising materials, copies of 
documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external advertising, 
polls, organize information in computer 
databases, publish texts advertising agencies, 
sales and arranging sales service, sales service 
Wholesale and retail in any way whatsoever, 
services assembling a variety of goods on 
behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase.  

مساهمة شركة مجموعة مجلي االستثمارية ال: بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al 
Mijjale Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 
  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 

Address for Services :   
 

 

  



247العدد الحادي والعرشون 2018/3/11  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32385  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  22 :في الصنف 

  Date: 26/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد : من اجل 

, فواكه وخضروات محفواة ومجففة, خالصات اللحم,
ومربيات وفواكه مطبوخة ,(جلي)هالم , مطهوة
الزيوت والدهون الصالحة ,البيض والحليب ,بالسكر

 . لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing, 
meat extracts, fruit and vegetables preserved 
and dried, cooked, gel (clear), and jams and 
fruit cooked with sugar, eggs, milk, edible oils 
and fats to eat.  

شركة المتوسط للمواد الغذائية مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharkeet Al Mtuoaset 
Lil Mawwad Al gthaea'a  

  Address: Bethlehem بيت لحم  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32386  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 26/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 

خدمات الدعايةواالعالن وخدمات ادارة : من اجل 
وتوجية االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وكذلك من اجل 

ات واالمور الدعائية على المركبات الدعاية على اليافط
وعللى بطاقات التعريف والكروت وعلى البضائع وعلى 
الفواتير وعلى الورق المروس وعلى اكياس البضائع 

 والمغلفات 

in respect of: advertising; business 
management and direction of the business 
and acttivate desktop activity as well as for 
advertising banners and things of 
propaganda on the vehicles and on the 
definition cards and foor goods and invoices 
and paper bearing the letterhead and 
envelopes and bags of goods  

 In the name of: alrwafed company for شركة الروافد للصناعات الغذائية والشرا  : بأسم 
food and drink  

  Address: nablus- industial area نابلس المنطقه الصناعية  :العنوان 
فوق _رفيديا_نابلس_غسان العقاد  :عنوان التبليغ 
 معرض جوال 

 

Address for Services :   
 

 

  

409

410

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32386  52533 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 
  Date: 26/10/2017  23/03/2302 :التاريخ 

خدمات الدعايةواالعالن وخدمات ادارة : من اجل 
وتوجية االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وكذلك من اجل 

ات واالمور الدعائية على المركبات الدعاية على اليافط
وعللى بطاقات التعريف والكروت وعلى البضائع وعلى 
الفواتير وعلى الورق المروس وعلى اكياس البضائع 

 والمغلفات 

in respect of: advertising; business 
management and direction of the business 
and acttivate desktop activity as well as for 
advertising banners and things of 
propaganda on the vehicles and on the 
definition cards and foor goods and invoices 
and paper bearing the letterhead and 
envelopes and bags of goods  

 In the name of: alrwafed company for شركة الروافد للصناعات الغذائية والشرا  : بأسم 
food and drink  

  Address: nablus- industial area نابلس المنطقه الصناعية  :العنوان 
فوق _رفيديا_نابلس_غسان العقاد  :عنوان التبليغ 
 معرض جوال 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32389  52532 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :صنف في ال

  Date: 29/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
، المياه المعدنية (غير الكحولية)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، 
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 
الشرا  وغيره من المستحضرات المستخدمة لعمل 

 . 52الكحولية في الفئة المشروبات غير 

In Respect of: Non-alcoholic beers; mineral 
and aerated water and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages 
in class 32.  

 In the name of: Sama Food Industries . م.م.شركة سما للصناعات الغذائية ذ: بأسم 
Co. W.L.L  

المملكة االردنية  – 00003، عمان 003333ص    :العنوان 
 الهاشمية 

Address: P.O. Box 110050, Amman 
11110 – Hashemite Kingdom of Jordan  

 فلسطين  -رام هللا  - 2232ص    :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

411

412  

 

  

  Trade Mark No.: 32390  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  52 :في الصنف 
  Date: 29/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
، المياه المعدنية (غير الكحولية)البيرة : من اجل 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، 
ئر الفواكه، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصا

الشرا  وغيره من المستحضرات المستخدمة لعمل 
 . 52في الفئة  المشروبات غير الكحولية

In Respect of: Non-alcoholic beers; mineral 
and aerated water and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages 
in class 32.  

 In the name of: Sama Food Industries . م.م.شركة سما للصناعات الغذائية ذ: بأسم 
Co. W.L.L  

  00003، عمان 003333ص    :العنوان 
 المملكة االردنية الهاشمية  

Address: P.O. Box 110050, Amman 
11110 – Hashemite Kingdom of Jordan  

 فلسطين  -رام هللا  - 2232ص    :لتبليغ عنوان ا
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32393  52525 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 

  Date: 29/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
 -المشروباتخدمات توفير االطعمة و: من اجل 

 . االيواء المؤقت
In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation.  

 In the name of: shariket besat alreh al شركة بساط الريح السياحية : بأسم 
seyaheyah  

 Address: nablus .share, tounes jawwal  3322233232شارع تونس جوال -نابلس :العنوان 
0599744752  

  3شارع سفيان عمارة عنتر ط -امين كايد : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32391  52520 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 

  Date: 29/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: chocolate شوكوالته : من اجل 

 In the name of: shariket babel alarabeah ركة بابل العربية للتجارة العامة والخدمات ش: بأسم 
leltejara al amah walkhadamat  

 Address: nablus _maidan al  3322535320جوال رقم _ميدان الشهداء _نابلس  :العنوان 
shohada_tel 0599383691  

جوال رقم _ ميدان الشهداء_نابلس  :عنوان التبليغ 
3322535320  

 

Address for Services :  nablus 
_maidan al shohada_tel 0599383691   

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32393  52525 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  35 :في الصنف 

  Date: 29/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
 -المشروباتخدمات توفير االطعمة و: من اجل 

 . االيواء المؤقت
In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation.  

 In the name of: shariket besat alreh al شركة بساط الريح السياحية : بأسم 
seyaheyah  

 Address: nablus .share, tounes jawwal  3322233232شارع تونس جوال -نابلس :العنوان 
0599744752  

  3شارع سفيان عمارة عنتر ط -امين كايد : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

413

414

415

 

 

  

  Trade Mark No.: 32391  52520 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 

  Date: 29/10/2017  22/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: chocolate شوكوالته : من اجل 

 In the name of: shariket babel alarabeah ركة بابل العربية للتجارة العامة والخدمات ش: بأسم 
leltejara al amah walkhadamat  

 Address: nablus _maidan al  3322535320جوال رقم _ميدان الشهداء _نابلس  :العنوان 
shohada_tel 0599383691  

جوال رقم _ ميدان الشهداء_نابلس  :عنوان التبليغ 
3322535320  

 

Address for Services :  nablus 
_maidan al shohada_tel 0599383691   

 
  

  
 

  

  Trade Mark No.: 32394  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  03 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات :  من اجل

المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات 
أخرى ، جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير 
مدبوغة ، صناديق الثيا  وحقائب السفر ، الشماسي 
والمظالت وعصي المشي، السياط وأطقم الخيل 

, عصي المشي, المظالت والشماسي, والسروج
المحافظ وحامالت اخرى بما , الحقائب, ب االمتعةحقائ

فيها صناديق الثيا  وصناديق االمتعة والحقائب 
وحقائب الشاطىء وحقائب مستلزمات الحمامات 
وحقائب السفر والمحافظ الجلدية والحقائب الصغيرة 
, والمحافظ الصغيرة ومحافظ اوراق المالحظات
من  واكياس مالبس السفر وحقائب الظهر وصناديق

حقائب بطاقات االئتمان، , الجلود او من تقليدها
حقائب , حقائب تحمل باليد, حامالت بطاقات االئتمان

حقائب صغيرة , حقائب السفر, حقائي محمولة, الكتف
اكياس محمولة على , اكياس الكتب, تحمل باليد

جرابات محمولة , اكياس محمولة على الكتف, الظهر
, لصناديق الكبيرةا, حقائب التسوق, على الظهر

العلب , حقائب صغيرة سفرية,مجموعات السفر
حقائب مواد , الصغيرة والحقائب التي تباع فارغة

, حقائب مواد الحمام تباع فارغة, التجميل تباع فارغة
, محافظ المستندات, حقائب المكياج تباع فارغة

, حقائب الرياضة, اشرطة لالمتعة, احزمة لالمتعة
, علب مواد التجميل, قائب السفرح, عالمات االمتعة

, حقائب االرساليات, علب الملفات, الجزدان, المحافظ
السياط والمالبس للحيوانات , السروج, حقائب الكتب

, المقاود, على وجه الخصوص ادوات التسخير
 المعاطف، صناديق لنقل الحيوانات , الرسن، االطواق

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddler, Umbrellas and parasols; walking 
sticks; luggage, bags, wallets and other 
carriers in particular travelling trunks, 
luggage, bags, beach bags, toiletry bags, 
suitcases, briefcases, attaché cases, pochettes, 
notecases, garment bags, backpacks, cases of 
leather or imitation leather, credit card cases, 
credit card holders, holdalls, shoulder bags, 
tote bags, travel bags, clutch bags, pocket 
books, knapsacks, haversacks, rucksacks, 
shopping bags, carryalls, travelling sets, 
valises, vanity cases and bags sold empty, 
beauty cases sold empty, toilet bags sold 
empty, make-up bags sold empty, document 
cases, straps for luggage, belts for luggage, 
sports bags, luggage tags, travel cases, 
cosmetic bags, purses, wallets, portfolio cases, 
messenger bags, satchels; saddlery, whips and 
apparel for animals in particular harnesses, 
leashes, leads, collars, coats, bags for carrying 
animals  
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  Trade Mark No.: 32394  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  03 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات :  من اجل

المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات 
أخرى ، جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير 
مدبوغة ، صناديق الثيا  وحقائب السفر ، الشماسي 
والمظالت وعصي المشي، السياط وأطقم الخيل 

, عصي المشي, المظالت والشماسي, والسروج
المحافظ وحامالت اخرى بما , الحقائب, ب االمتعةحقائ

فيها صناديق الثيا  وصناديق االمتعة والحقائب 
وحقائب الشاطىء وحقائب مستلزمات الحمامات 
وحقائب السفر والمحافظ الجلدية والحقائب الصغيرة 
, والمحافظ الصغيرة ومحافظ اوراق المالحظات
من  واكياس مالبس السفر وحقائب الظهر وصناديق

حقائب بطاقات االئتمان، , الجلود او من تقليدها
حقائب , حقائب تحمل باليد, حامالت بطاقات االئتمان

حقائب صغيرة , حقائب السفر, حقائي محمولة, الكتف
اكياس محمولة على , اكياس الكتب, تحمل باليد

جرابات محمولة , اكياس محمولة على الكتف, الظهر
, لصناديق الكبيرةا, حقائب التسوق, على الظهر

العلب , حقائب صغيرة سفرية,مجموعات السفر
حقائب مواد , الصغيرة والحقائب التي تباع فارغة

, حقائب مواد الحمام تباع فارغة, التجميل تباع فارغة
, محافظ المستندات, حقائب المكياج تباع فارغة

, حقائب الرياضة, اشرطة لالمتعة, احزمة لالمتعة
, علب مواد التجميل, قائب السفرح, عالمات االمتعة

, حقائب االرساليات, علب الملفات, الجزدان, المحافظ
السياط والمالبس للحيوانات , السروج, حقائب الكتب

, المقاود, على وجه الخصوص ادوات التسخير
 المعاطف، صناديق لنقل الحيوانات , الرسن، االطواق

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddler, Umbrellas and parasols; walking 
sticks; luggage, bags, wallets and other 
carriers in particular travelling trunks, 
luggage, bags, beach bags, toiletry bags, 
suitcases, briefcases, attaché cases, pochettes, 
notecases, garment bags, backpacks, cases of 
leather or imitation leather, credit card cases, 
credit card holders, holdalls, shoulder bags, 
tote bags, travel bags, clutch bags, pocket 
books, knapsacks, haversacks, rucksacks, 
shopping bags, carryalls, travelling sets, 
valises, vanity cases and bags sold empty, 
beauty cases sold empty, toilet bags sold 
empty, make-up bags sold empty, document 
cases, straps for luggage, belts for luggage, 
sports bags, luggage tags, travel cases, 
cosmetic bags, purses, wallets, portfolio cases, 
messenger bags, satchels; saddlery, whips and 
apparel for animals in particular harnesses, 
leashes, leads, collars, coats, bags for carrying 
animals  

-In the name of: YOOX NET-A . ايه.بي.بورتير غرو  اس-ايه-يوكس نت: بأسم 
PORTER GROUP S.P.A.  

 Address: Via Morimondo 17, 20143 ايطاليا , ميالن 23035, 02فيا موريموندو  :العنوان 
Milano, Italy  

 AGIP - TMP Agents :ليغ عنوان التب
 P.O Box 3800 Al-Beereh  
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  Trade Mark No.: 32394  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  03 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات : من اجل 
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات 
أخرى ، جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير 
مدبوغة ، صناديق الثيا  وحقائب السفر ، الشماسي 
والمظالت وعصي المشي، السياط وأطقم الخيل 

, عصي المشي, المظالت والشماسي, والسروج
رى بما المحافظ وحامالت اخ, الحقائب, حقائب االمتعة

فيها صناديق الثيا  وصناديق االمتعة والحقائب 
وحقائب الشاطىء وحقائب مستلزمات الحمامات 
وحقائب السفر والمحافظ الجلدية والحقائب الصغيرة 
, والمحافظ الصغيرة ومحافظ اوراق المالحظات
واكياس مالبس السفر وحقائب الظهر وصناديق من 

االئتمان،  حقائب بطاقات, الجلود او من تقليدها
حقائب , حقائب تحمل باليد, حامالت بطاقات االئتمان

حقائب صغيرة , حقائب السفر, حقائي محمولة, الكتف
اكياس محمولة على , اكياس الكتب, تحمل باليد

جرابات محمولة , اكياس محمولة على الكتف, الظهر
, الصناديق الكبيرة, حقائب التسوق, على الظهر

العلب , غيرة سفريةحقائب ص,مجموعات السفر
حقائب مواد , الصغيرة والحقائب التي تباع فارغة

, حقائب مواد الحمام تباع فارغة, التجميل تباع فارغة
, محافظ المستندات, حقائب المكياج تباع فارغة

, حقائب الرياضة, اشرطة لالمتعة, احزمة لالمتعة
, علب مواد التجميل, حقائب السفر, عالمات االمتعة

, حقائب االرساليات, علب الملفات, الجزدان ,المحافظ
السياط والمالبس للحيوانات , السروج, حقائب الكتب

, المقاود, على وجه الخصوص ادوات التسخير
 المعاطف، صناديق لنقل الحيوانات , الرسن، االطواق

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddler, Umbrellas and parasols; walking 
sticks; luggage, bags, wallets and other 
carriers in particular travelling trunks, 
luggage, bags, beach bags, toiletry bags, 
suitcases, briefcases, attaché cases, pochettes, 
notecases, garment bags, backpacks, cases of 
leather or imitation leather, credit card cases, 
credit card holders, holdalls, shoulder bags, 
tote bags, travel bags, clutch bags, pocket 
books, knapsacks, haversacks, rucksacks, 
shopping bags, carryalls, travelling sets, 
valises, vanity cases and bags sold empty, 
beauty cases sold empty, toilet bags sold 
empty, make-up bags sold empty, document 
cases, straps for luggage, belts for luggage, 
sports bags, luggage tags, travel cases, 
cosmetic bags, purses, wallets, portfolio cases, 
messenger bags, satchels; saddlery, whips and 
apparel for animals in particular harnesses, 
leashes, leads, collars, coats, bags for carrying 
animals  



251العدد الحادي والعرشون 2018/3/11
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  Trade Mark No.: 32395  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 
مالبس ال, المالبس بما فيها الجرزايات, الرأس

, الشورتات, الباليز, الكنزات الفضفاضة, المحبوكة
كنزات , القمصان, المعاطف, الكنزات, الجاكيتات
, السراويل الداخلية, التنانير, الفساتين, الصوف

, بدالت االلعا , بدالت صوفية, الجينز, البنطلونات
, صدارات, البسة المساء, السترات, البسة الشاطىء

اطقم , البسة السباحة, لشاالتاالوشحة وا, البدالت
, البيجامات, البسة النوم, البسة الصاالت, الشواطىء
مالبس نسائية , البسة الرياضة, االزياء, اقنعة النوم
المالبس , صدريات, سترات نسوية قصيرة, تحتانية
احزمة , اربطة للجوار , مالبس تحتانية, الداخلية
, امرو  الحم, حماالت, احزمة حماالت, للجوار 
, الجرافات, عالقات االقواس, ربطات العنق, الربطات

مالبس , كفوف, شياالت, االحزمة, اوشحة للجيب
, الجوار , الرابطات, الجرابات الطويلة, محبوكة

األحذية ,البسة القدم بما فيها االحذية, البسة للحركة
, الصنادل, ابواط الكاحل, االبواط, الخفيفة من القماش

, احذية محبوكة, حذية الوقات الراحةا, احذية رياضية
اغطية , احذية بدون كعو , احذية التسكع, الشباشب

الراس بما فيها القبعات والقلنسوات والمناديل 
الخفيفة والقبعات الصغيرة والبيريات والقبعات 

 المسطحة 

In Respect of: Clothing, footwear and shoes, 

headgear, Clothing in particular jumpers, 
knitwear, sweatshirts, t-shirts, shorts, jackets, 
blazers, coats, blouses, shirts, pullovers, 
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
jumpsuits, playsuits, beachwear, sweaters, 
evening wear, waistcoats, suits, scarves, 
shawls, swimwear, beachwear, lounge wear, 
sleepwear, pyjamas, sleep masks, leisurewear, 
sportswear, lingerie, camisoles, bodices, 
underwear, underclothing, garters, garter 
belts, suspender belts, suspenders, bathrobes, 
ties, neckties, bow ties, cravats, pocket squares, 
belts, braces, gloves, hosiery, stockings, tights, 
socks, active wear; footwear in particular 
shoes, espadrilles, boots, ankle boots, sandals, 
sport shoes, leisure shoes, canvas shoes, 
slippers, loafers, moccasins; headgear in 
particular hats, caps, fascinators, beanies, 
berets, flat caps  

-In the name of: YOOX NET-A . ايه.بي.بورتير غرو  اس-ايه-يوكس نت: بأسم 
PORTER GROUP S.P.A.  

 Address: Via Morimondo 17, 20143 ايطاليا , ميالن 23035, 02فيا موريموندو  :العنوان 
Milano, Italy  

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

 

Address for Services :   
 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32394  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  03 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات : من اجل 
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات 
أخرى ، جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير 
مدبوغة ، صناديق الثيا  وحقائب السفر ، الشماسي 
والمظالت وعصي المشي، السياط وأطقم الخيل 

, عصي المشي, المظالت والشماسي, والسروج
رى بما المحافظ وحامالت اخ, الحقائب, حقائب االمتعة

فيها صناديق الثيا  وصناديق االمتعة والحقائب 
وحقائب الشاطىء وحقائب مستلزمات الحمامات 
وحقائب السفر والمحافظ الجلدية والحقائب الصغيرة 
, والمحافظ الصغيرة ومحافظ اوراق المالحظات
واكياس مالبس السفر وحقائب الظهر وصناديق من 

االئتمان،  حقائب بطاقات, الجلود او من تقليدها
حقائب , حقائب تحمل باليد, حامالت بطاقات االئتمان

حقائب صغيرة , حقائب السفر, حقائي محمولة, الكتف
اكياس محمولة على , اكياس الكتب, تحمل باليد

جرابات محمولة , اكياس محمولة على الكتف, الظهر
, الصناديق الكبيرة, حقائب التسوق, على الظهر

العلب , غيرة سفريةحقائب ص,مجموعات السفر
حقائب مواد , الصغيرة والحقائب التي تباع فارغة

, حقائب مواد الحمام تباع فارغة, التجميل تباع فارغة
, محافظ المستندات, حقائب المكياج تباع فارغة

, حقائب الرياضة, اشرطة لالمتعة, احزمة لالمتعة
, علب مواد التجميل, حقائب السفر, عالمات االمتعة

, حقائب االرساليات, علب الملفات, الجزدان ,المحافظ
السياط والمالبس للحيوانات , السروج, حقائب الكتب

, المقاود, على وجه الخصوص ادوات التسخير
 المعاطف، صناديق لنقل الحيوانات , الرسن، االطواق

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddler, Umbrellas and parasols; walking 
sticks; luggage, bags, wallets and other 
carriers in particular travelling trunks, 
luggage, bags, beach bags, toiletry bags, 
suitcases, briefcases, attaché cases, pochettes, 
notecases, garment bags, backpacks, cases of 
leather or imitation leather, credit card cases, 
credit card holders, holdalls, shoulder bags, 
tote bags, travel bags, clutch bags, pocket 
books, knapsacks, haversacks, rucksacks, 
shopping bags, carryalls, travelling sets, 
valises, vanity cases and bags sold empty, 
beauty cases sold empty, toilet bags sold 
empty, make-up bags sold empty, document 
cases, straps for luggage, belts for luggage, 
sports bags, luggage tags, travel cases, 
cosmetic bags, purses, wallets, portfolio cases, 
messenger bags, satchels; saddlery, whips and 
apparel for animals in particular harnesses, 
leashes, leads, collars, coats, bags for carrying 
animals  
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  Trade Mark No.: 32395  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 
مالبس ال, المالبس بما فيها الجرزايات, الرأس

, الشورتات, الباليز, الكنزات الفضفاضة, المحبوكة
كنزات , القمصان, المعاطف, الكنزات, الجاكيتات
, السراويل الداخلية, التنانير, الفساتين, الصوف

, بدالت االلعا , بدالت صوفية, الجينز, البنطلونات
, صدارات, البسة المساء, السترات, البسة الشاطىء

اطقم , البسة السباحة, لشاالتاالوشحة وا, البدالت
, البيجامات, البسة النوم, البسة الصاالت, الشواطىء
مالبس نسائية , البسة الرياضة, االزياء, اقنعة النوم
المالبس , صدريات, سترات نسوية قصيرة, تحتانية
احزمة , اربطة للجوار , مالبس تحتانية, الداخلية
, امرو  الحم, حماالت, احزمة حماالت, للجوار 
, الجرافات, عالقات االقواس, ربطات العنق, الربطات

مالبس , كفوف, شياالت, االحزمة, اوشحة للجيب
, الجوار , الرابطات, الجرابات الطويلة, محبوكة

األحذية ,البسة القدم بما فيها االحذية, البسة للحركة
, الصنادل, ابواط الكاحل, االبواط, الخفيفة من القماش

, احذية محبوكة, حذية الوقات الراحةا, احذية رياضية
اغطية , احذية بدون كعو , احذية التسكع, الشباشب

الراس بما فيها القبعات والقلنسوات والمناديل 
الخفيفة والقبعات الصغيرة والبيريات والقبعات 

 المسطحة 

In Respect of: Clothing, footwear and shoes, 

headgear, Clothing in particular jumpers, 
knitwear, sweatshirts, t-shirts, shorts, jackets, 
blazers, coats, blouses, shirts, pullovers, 
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
jumpsuits, playsuits, beachwear, sweaters, 
evening wear, waistcoats, suits, scarves, 
shawls, swimwear, beachwear, lounge wear, 
sleepwear, pyjamas, sleep masks, leisurewear, 
sportswear, lingerie, camisoles, bodices, 
underwear, underclothing, garters, garter 
belts, suspender belts, suspenders, bathrobes, 
ties, neckties, bow ties, cravats, pocket squares, 
belts, braces, gloves, hosiery, stockings, tights, 
socks, active wear; footwear in particular 
shoes, espadrilles, boots, ankle boots, sandals, 
sport shoes, leisure shoes, canvas shoes, 
slippers, loafers, moccasins; headgear in 
particular hats, caps, fascinators, beanies, 
berets, flat caps  

-In the name of: YOOX NET-A . ايه.بي.بورتير غرو  اس-ايه-يوكس نت: بأسم 
PORTER GROUP S.P.A.  
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Address for Services :   
 

418  

 

  

  Trade Mark No.: 32396  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

ات البيع خدم, األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
بالتجزئة، بما في ذلك تقديم خدمات البيع بالتجزئة 
عن طريق البريد أو موقع اإلنترنت أو المتاجر أو 
القنوات التلفزيونية أو الهاتف أو الهاتف المحمول أو 
االجهزة المحمولة المتصلة باإلنترنت أو أي جهاز 
اتصاالت آخر أو اي تسويق مباشر وذلك بخصوص 

الرأس واألحذية والبسة القدم المالبس وأغطية 
والمجوهرات والساعات واكسسوارات األزياء 
والمعدات الرياضية والكاميرات والمعدات السمعية 
والبصرية والمنسوجات والكتب والقرطاسية 
والمجالت ولعب األطفال ومستحضرات التجميل 
والعطور وكولونيا التواليت ومياه العطر والكولونيا 

ات غير الطبية والبسة العين ومستحضرات الحمام
واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 
والسروج والسياط والمالبس للحيوانات والمظالت 
والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوات 
التنظيف ومواد الفرشاة وأدوات المائدة وتجهيزات 
المطابخ والحاويات واألثاث والمفروشات والمصابيح 

ت المنزلية وأدوات المطبخ وأدوات العناية واالدوا
بالبشرة ومواد التجميل ومواد وادوات الحمامات 
وأدوات ومواد تنظيف األسنان والمالبس والبسة 
القدم واألحذية بما فيها مجموعة أدوات تلميع 
, األحذية وأغطية األحذية ومواد وادوات التنظيف

جمع المواد لالخرين بنية عرضها وتمكين 
تهلكين من معاينتها وشرائها وذلك بما يخص المس

المالبس وأغطية الرأس واألحذية والبسة القدم 
والمجوهرات والساعات واكسسوارات األزياء 
والمعدات الرياضية والكاميرات والمعدات السمعية 
والبصرية والمنسوجات والكتب والقرطاسية 
والمجالت ولعب األطفال ومستحضرات التجميل 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions, Retail services, including the 
provision of retail services via mail order, 
internet website, physical stores, television 
channel, telephone or mobile phone, portable 
Internet-enabled device, or other 
telecommunications device or direct 
marketing, relating to clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, sporting equipment, cameras, 
audio-visual equipment, textiles, books, 
stationery, magazines, toys, cosmetics, 
perfumes, eau de toilette, eau de parfum, 
colognes, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, luggage, bags, wallets and other 
carriers, saddlery, whips and apparel for 
animals, umbrellas, sports helmets, brushes 
and other articles for cleaning, brush-making 
materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
household and kitchen utensils, barware, 
cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, dental cleaning articles, articles for 
clothing and footwear in particular shoe polish 
kit, shoe horns, articles for cleaning purposes; 
the bringing together for the benefit of others 
of clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, sporting 
equipment, cameras, audio-visual equipment, 
textiles, books, stationery, magazines, toys, 
cosmetics, perfumes, eau du toilette, eau de 
parfum, colognes, non-medicated toilet 
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ولونيا التواليت ومياه العطر والكولونيا والعطور وك
ومستحضرات الحمامات غير الطبية والبسة العين 
واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 
والسروج والسياط والمالبس للحيوانات والمظالت 
والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوات 
 التنظيف ومواد الفرشاة وأدوات المائدة وتجهيزات
المطابخ والحاويات واألثاث والمفروشات والمصابيح 
واالدوات المنزلية وأدوات المطبخ وأدوات العناية 
بالبشرة ومواد التجميل ومواد وادوات الحمامات 
وأدوات ومواد تنظيف األسنان والمالبس والبسة 
القدم واألحذية بما فيها مجموعة أدوات تلميع 

, دوات التنظيفاألحذية وأغطية األحذية ومواد وا
تقديم المشورة , خدمات استشارات االعمال

خدمات , والمساعدة فيما يخص اختيار الضائع
الترويج من خالل توفير روابط دعائية لمواقع طراف 

خدمات , خدمات واإلعالن والخدمات التجارية, ثالثة
توفير المعلومات والمشورة فيما , اإلعالن لآلخرين

 يتعلق بخدمات التجزئة 

preparations, eye wear, luggage, bags, wallets 
and other carriers, saddlery, whips and 
apparel for animals, umbrellas, sports helmets, 
brushes and other articles for cleaning, brush-
making materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
household and kitchen utensils, barware, 
cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, dental cleaning articles, articles for 
clothing and footwear in particular shoe polish 
kit, shoe horns, articles for cleaning purposes, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; business management 
consultancy; provision of advice and assistance 
in the selection of goods; promotion services 
through provision of sponsored links to third 
party websites; advertising and business 
services; advertising for others; the provision 
of information and advice in relation to retail 
services  

-In the name of: YOOX NET-A . ايه.بي.بورتير غرو  اس-يها-يوكس نت: بأسم 
PORTER GROUP S.P.A.  

 Address: Via Morimondo 17, 20143 ايطاليا , ميالن 23035, 02فيا موريموندو  :العنوان 
Milano, Italy  

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

 

Address for Services :    
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32396  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

ات البيع خدم, األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
بالتجزئة، بما في ذلك تقديم خدمات البيع بالتجزئة 
عن طريق البريد أو موقع اإلنترنت أو المتاجر أو 
القنوات التلفزيونية أو الهاتف أو الهاتف المحمول أو 
االجهزة المحمولة المتصلة باإلنترنت أو أي جهاز 
اتصاالت آخر أو اي تسويق مباشر وذلك بخصوص 

الرأس واألحذية والبسة القدم المالبس وأغطية 
والمجوهرات والساعات واكسسوارات األزياء 
والمعدات الرياضية والكاميرات والمعدات السمعية 
والبصرية والمنسوجات والكتب والقرطاسية 
والمجالت ولعب األطفال ومستحضرات التجميل 
والعطور وكولونيا التواليت ومياه العطر والكولونيا 

ات غير الطبية والبسة العين ومستحضرات الحمام
واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 
والسروج والسياط والمالبس للحيوانات والمظالت 
والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوات 
التنظيف ومواد الفرشاة وأدوات المائدة وتجهيزات 
المطابخ والحاويات واألثاث والمفروشات والمصابيح 

ت المنزلية وأدوات المطبخ وأدوات العناية واالدوا
بالبشرة ومواد التجميل ومواد وادوات الحمامات 
وأدوات ومواد تنظيف األسنان والمالبس والبسة 
القدم واألحذية بما فيها مجموعة أدوات تلميع 
, األحذية وأغطية األحذية ومواد وادوات التنظيف

جمع المواد لالخرين بنية عرضها وتمكين 
تهلكين من معاينتها وشرائها وذلك بما يخص المس

المالبس وأغطية الرأس واألحذية والبسة القدم 
والمجوهرات والساعات واكسسوارات األزياء 
والمعدات الرياضية والكاميرات والمعدات السمعية 
والبصرية والمنسوجات والكتب والقرطاسية 
والمجالت ولعب األطفال ومستحضرات التجميل 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions, Retail services, including the 
provision of retail services via mail order, 
internet website, physical stores, television 
channel, telephone or mobile phone, portable 
Internet-enabled device, or other 
telecommunications device or direct 
marketing, relating to clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, sporting equipment, cameras, 
audio-visual equipment, textiles, books, 
stationery, magazines, toys, cosmetics, 
perfumes, eau de toilette, eau de parfum, 
colognes, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, luggage, bags, wallets and other 
carriers, saddlery, whips and apparel for 
animals, umbrellas, sports helmets, brushes 
and other articles for cleaning, brush-making 
materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
household and kitchen utensils, barware, 
cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, dental cleaning articles, articles for 
clothing and footwear in particular shoe polish 
kit, shoe horns, articles for cleaning purposes; 
the bringing together for the benefit of others 
of clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, sporting 
equipment, cameras, audio-visual equipment, 
textiles, books, stationery, magazines, toys, 
cosmetics, perfumes, eau du toilette, eau de 
parfum, colognes, non-medicated toilet 
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  Trade Mark No.: 32397  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
خدمات البيع بالتجزئة اونالين عن طريق : من اجل 

موقع اإلنترنت وذلك بخصوص المالبس وأغطية 
والمجوهرات  الرأس واألحذية والبسة القدم

والساعات واكسسوارات األزياء والمنسوجات 
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الحمامات غير 

خدمات البيع بالتجزئة عن , الطبية والبسة العين
طريق قناة تلفزونية وذلك بخصوص المالبس 
وأغطية الرأس واألحذية والبسة القدم والمجوهرات 

جات والساعات واكسسوارات األزياء والمنسو
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الحمامات غير 

خدمات البيع بالتجزئة عن , الطبية والبسة العين
طريق الهاتف الثابت او الهواتف المحمولة او اجهزة 
االتصال االخرى وذلك بخصوص المالبس وأغطية 
الرأس واألحذية والبسة القدم والمجوهرات 
 والساعات واكسسوارات األزياء والمنسوجات
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الحمامات غير 

خدمات البيع بالتجزئة عن , الطبية والبسة العين
طريق التسويق المباشر وذلك بخصوص المالبس 
وأغطية الرأس واألحذية والبسة القدم والمجوهرات 
والساعات واكسسوارات األزياء والمنسوجات 
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الحمامات غير 

توفير المعلومات والمشورة , بية والبسة العينالط
خدمات استشارات , فيما يتعلق بخدمات التجزئة

تقديم المشورة والمساعدة فيما يخص , االعمال
ويستثنى , خدمات اإلعالن لآلخرين, اختيار الضائع

من كافة ما ذكر البيع بالتجزئة عبر محالت القرميد 
 والمالط 

In Respect of: The provision of on-line retail 
services connected with the sale of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, from 
an Internet website; the provision of retail 
services connected with the sale of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, via a 
television channel; the provision of retail 
services connected with the sale of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, via a 
telephone or mobile phone or 
telecommunications device; the provision of 
retail services connected with the sale of 
clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, by way of direct marketing; the 
provision of information and advice in relation 
to retail services; business management 
consultancy; provision of advice and assistance 
in the selection of goods; advertising for 
others; all of the forgoing excluding retail sale 
of goods through brick and mortar stores  

419

 In the name of: THE NET-A-PORTER بورتير غرو  ليمتد -ايه-ذا نيت: بأسم 
GROUP LIMITED  

لنووودن , اريووول ويوووه, ويسوووتفيلد, ذا فيلووويج اوفيسووويز 0 :العنووووان 
 المملكة المتحدة , جي اف2 02دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  
 

  

  Trade Mark No.: 32397  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
خدمات البيع بالتجزئة اونالين عن طريق : من اجل 

موقع اإلنترنت وذلك بخصوص المالبس وأغطية 
والمجوهرات  الرأس واألحذية والبسة القدم

والساعات واكسسوارات األزياء والمنسوجات 
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الحمامات غير 

خدمات البيع بالتجزئة عن , الطبية والبسة العين
طريق قناة تلفزونية وذلك بخصوص المالبس 
وأغطية الرأس واألحذية والبسة القدم والمجوهرات 

جات والساعات واكسسوارات األزياء والمنسو
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الحمامات غير 

خدمات البيع بالتجزئة عن , الطبية والبسة العين
طريق الهاتف الثابت او الهواتف المحمولة او اجهزة 
االتصال االخرى وذلك بخصوص المالبس وأغطية 
الرأس واألحذية والبسة القدم والمجوهرات 
 والساعات واكسسوارات األزياء والمنسوجات
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الحمامات غير 

خدمات البيع بالتجزئة عن , الطبية والبسة العين
طريق التسويق المباشر وذلك بخصوص المالبس 
وأغطية الرأس واألحذية والبسة القدم والمجوهرات 
والساعات واكسسوارات األزياء والمنسوجات 
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الحمامات غير 

توفير المعلومات والمشورة , بية والبسة العينالط
خدمات استشارات , فيما يتعلق بخدمات التجزئة

تقديم المشورة والمساعدة فيما يخص , االعمال
ويستثنى , خدمات اإلعالن لآلخرين, اختيار الضائع

من كافة ما ذكر البيع بالتجزئة عبر محالت القرميد 
 والمالط 

In Respect of: The provision of on-line retail 
services connected with the sale of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, from 
an Internet website; the provision of retail 
services connected with the sale of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, via a 
television channel; the provision of retail 
services connected with the sale of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, via a 
telephone or mobile phone or 
telecommunications device; the provision of 
retail services connected with the sale of 
clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, by way of direct marketing; the 
provision of information and advice in relation 
to retail services; business management 
consultancy; provision of advice and assistance 
in the selection of goods; advertising for 
others; all of the forgoing excluding retail sale 
of goods through brick and mortar stores  
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  Trade Mark No.: 32398  52523 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  03 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات : من اجل 
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات 

جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير  أخرى ،
مدبوغة ، صناديق الثيا  وحقائب السفر ، الشماسي 
والمظالت وعصي المشي، السياط وأطقم الخيل 

, عصي المشي, المظالت والشماسي, والسروج
المحافظ وحامالت اخرى بما , الحقائب, حقائب االمتعة

 فيها صناديق الثيا  وصناديق االمتعة والحقائب
وحقائب الشاطىء وحقائب مستلزمات الحمامات 
وحقائب السفر والمحافظ الجلدية والحقائب الصغيرة 
, والمحافظ الصغيرة ومحافظ اوراق المالحظات
واكياس مالبس السفر وحقائب الظهر وصناديق من 

حقائب بطاقات االئتمان، , الجلود او من تقليدها
حقائب , دحقائب تحمل بالي, حامالت بطاقات االئتمان

حقائب صغيرة , حقائب السفر, حقائي محمولة, الكتف
اكياس محمولة على , اكياس الكتب, تحمل باليد

جرابات محمولة , اكياس محمولة على الكتف, الظهر
, الصناديق الكبيرة, حقائب التسوق, على الظهر

العلب , حقائب صغيرة سفرية,مجموعات السفر
حقائب مواد , الصغيرة والحقائب التي تباع فارغة

, حقائب مواد الحمام تباع فارغة, التجميل تباع فارغة
, محافظ المستندات, حقائب المكياج تباع فارغة

, حقائب الرياضة, اشرطة لالمتعة, احزمة لالمتعة
, علب مواد التجميل, حقائب السفر, عالمات االمتعة

, حقائب االرساليات, علب الملفات, الجزدان, المحافظ
السياط والمالبس للحيوانات , السروج, تبحقائب الك

, المقاود, على وجه الخصوص ادوات التسخير
 المعاطف، صناديق لنقل الحيوانات , الرسن، االطواق

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddler, Umbrellas and parasols; walking 
sticks; luggage, bags, wallets and other 
carriers in particular travelling trunks, 
luggage, bags, beach bags, toiletry bags, 
suitcases, briefcases, attaché cases, pochettes, 
notecases, garment bags, backpacks, cases of 
leather or imitation leather, credit card cases, 
credit card holders, holdalls, shoulder bags, 
tote bags, travel bags, clutch bags, pocket 
books, knapsacks, haversacks, rucksacks, 
shopping bags, carryalls, travelling sets, 
valises, vanity cases and bags sold empty, 
beauty cases sold empty, toilet bags sold 
empty, make-up bags sold empty, document 
cases, straps for luggage, belts for luggage, 
sports bags, luggage tags, travel cases, 
cosmetic bags, purses, wallets, portfolio cases, 
messenger bags, satchels; saddlery, whips and 
apparel for animals in particular harnesses, 
leashes, leads, collars, coats, bags for carrying 
animals  

 In the name of: THE NET-A-PORTER تد بورتير غرو  ليم-ايه-ذا نيت: بأسم 
GROUP LIMITED  

لنووودن , اريووول ويوووه, ويسوووتفيلد, ذا فيلووويج اوفيسووويز 0 :العنووووان 
 المملكة المتحدة , جي اف2 02دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

420
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  Trade Mark No.: 32399  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 
المالبس , ا فيها الجرزاياتالمالبس بم, الرأس

, الشورتات, الباليز, الكنزات الفضفاضة, المحبوكة
كنزات , القمصان, المعاطف, الكنزات, الجاكيتات
, السراويل الداخلية, التنانير, الفساتين, الصوف

, بدالت االلعا , بدالت صوفية, الجينز, البنطلونات
 ,صدارات, البسة المساء, السترات, البسة الشاطىء

اطقم , البسة السباحة, االوشحة والشاالت, البدالت
, البيجامات, البسة النوم, البسة الصاالت, الشواطىء
مالبس نسائية , البسة الرياضة, االزياء, اقنعة النوم
المالبس , صدريات, سترات نسوية قصيرة, تحتانية
احزمة , اربطة للجوار , مالبس تحتانية, الداخلية
, رو  الحمام, حماالت, تاحزمة حماال, للجوار 
, الجرافات, عالقات االقواس, ربطات العنق, الربطات

مالبس , كفوف, شياالت, االحزمة, اوشحة للجيب
, الجوار , الرابطات, الجرابات الطويلة, محبوكة

األحذية ,البسة القدم بما فيها االحذية, البسة للحركة
, ادلالصن, ابواط الكاحل, االبواط, الخفيفة من القماش

, احذية محبوكة, احذية الوقات الراحة, احذية رياضية
اغطية , احذية بدون كعو , احذية التسكع, الشباشب

الراس بما فيها القبعات والقلنسوات والمناديل 
الخفيفة والقبعات الصغيرة والبيريات والقبعات 

 المسطحة 

In Respect of: Clothing, footwear and shoes, 
headgear, Clothing in particular jumpers, 
knitwear, sweatshirts, t-shirts, shorts, jackets, 
blazers, coats, blouses, shirts, pullovers, 
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
jumpsuits, playsuits, beachwear, sweaters, 
evening wear, waistcoats, suits, scarves, 
shawls, swimwear, beachwear, lounge wear, 
sleepwear, pyjamas, sleep masks, leisurewear, 
sportswear, lingerie, camisoles, bodices, 
underwear, underclothing, garters, garter 
belts, suspender belts, suspenders, bathrobes, 
ties, neckties, bow ties, cravats, pocket squares, 
belts, braces, gloves, hosiery, stockings, tights, 
socks, active wear; footwear in particular 
shoes, espadrilles, boots, ankle boots, sandals, 
sport shoes, leisure shoes, canvas shoes, 
slippers, loafers, moccasins; headgear in 
particular hats, caps, fascinators, beanies, 
berets, flat caps  

 In the name of: THE NET-A-PORTER بورتير غرو  ليمتد -ايه-ذا نيت: بأسم 
GROUP LIMITED  

, اريول ويوه, ويسوتفيلد, ذا فيلويج اوفيسويز 0 :العنوان 
 المملكة المتحدة , جي اف2 02لندن دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32399  52522 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 
المالبس , ا فيها الجرزاياتالمالبس بم, الرأس

, الشورتات, الباليز, الكنزات الفضفاضة, المحبوكة
كنزات , القمصان, المعاطف, الكنزات, الجاكيتات
, السراويل الداخلية, التنانير, الفساتين, الصوف

, بدالت االلعا , بدالت صوفية, الجينز, البنطلونات
 ,صدارات, البسة المساء, السترات, البسة الشاطىء

اطقم , البسة السباحة, االوشحة والشاالت, البدالت
, البيجامات, البسة النوم, البسة الصاالت, الشواطىء
مالبس نسائية , البسة الرياضة, االزياء, اقنعة النوم
المالبس , صدريات, سترات نسوية قصيرة, تحتانية
احزمة , اربطة للجوار , مالبس تحتانية, الداخلية
, رو  الحمام, حماالت, تاحزمة حماال, للجوار 
, الجرافات, عالقات االقواس, ربطات العنق, الربطات

مالبس , كفوف, شياالت, االحزمة, اوشحة للجيب
, الجوار , الرابطات, الجرابات الطويلة, محبوكة

األحذية ,البسة القدم بما فيها االحذية, البسة للحركة
, ادلالصن, ابواط الكاحل, االبواط, الخفيفة من القماش

, احذية محبوكة, احذية الوقات الراحة, احذية رياضية
اغطية , احذية بدون كعو , احذية التسكع, الشباشب

الراس بما فيها القبعات والقلنسوات والمناديل 
الخفيفة والقبعات الصغيرة والبيريات والقبعات 

 المسطحة 

In Respect of: Clothing, footwear and shoes, 
headgear, Clothing in particular jumpers, 
knitwear, sweatshirts, t-shirts, shorts, jackets, 
blazers, coats, blouses, shirts, pullovers, 
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
jumpsuits, playsuits, beachwear, sweaters, 
evening wear, waistcoats, suits, scarves, 
shawls, swimwear, beachwear, lounge wear, 
sleepwear, pyjamas, sleep masks, leisurewear, 
sportswear, lingerie, camisoles, bodices, 
underwear, underclothing, garters, garter 
belts, suspender belts, suspenders, bathrobes, 
ties, neckties, bow ties, cravats, pocket squares, 
belts, braces, gloves, hosiery, stockings, tights, 
socks, active wear; footwear in particular 
shoes, espadrilles, boots, ankle boots, sandals, 
sport shoes, leisure shoes, canvas shoes, 
slippers, loafers, moccasins; headgear in 
particular hats, caps, fascinators, beanies, 
berets, flat caps  

 In the name of: THE NET-A-PORTER بورتير غرو  ليمتد -ايه-ذا نيت: بأسم 
GROUP LIMITED  

, اريول ويوه, ويسوتفيلد, ذا فيلويج اوفيسويز 0 :العنوان 
 المملكة المتحدة , جي اف2 02لندن دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32400  52333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

خدمات البيع , األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
بالتجزئة، بما في ذلك تقديم خدمات البيع بالتجزئة 
عن طريق البريد أو موقع اإلنترنت أو المتاجر أو 
القنوات التلفزيونية أو الهاتف أو الهاتف المحمول أو 
االجهزة المحمولة المتصلة باإلنترنت أو أي جهاز 
اتصاالت آخر أو اي تسويق مباشر وذلك بخصوص 
المالبس وأغطية الرأس واألحذية والبسة القدم 
والمجوهرات والساعات واكسسوارات األزياء 
والمعدات الرياضية والكاميرات والمعدات السمعية 
والبصرية والمنسوجات والكتب والقرطاسية 

مجالت ولعب األطفال ومستحضرات التجميل وال
والعطور وكولونيا التواليت ومياه العطر والكولونيا 
ومستحضرات الحمامات غير الطبية والبسة العين 
واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 
والسروج والسياط والمالبس للحيوانات والمظالت 

ت والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوا
التنظيف ومواد الفرشاة وأدوات المائدة وتجهيزات 
المطابخ والحاويات واألثاث والمفروشات والمصابيح 
واالدوات المنزلية وأدوات المطبخ وأدوات العناية 
بالبشرة ومواد التجميل ومواد وادوات الحمامات 
وأدوات ومواد تنظيف األسنان والمالبس والبسة 

وعة أدوات تلميع القدم واألحذية بما فيها مجم
, األحذية وأغطية األحذية ومواد وادوات التنظيف

جمع المواد لالخرين بنية عرضها وتمكين 
المستهلكين من معاينتها وشرائها وذلك بما يخص 
المالبس وأغطية الرأس واألحذية والبسة القدم 
والمجوهرات والساعات واكسسوارات األزياء 

معدات السمعية والمعدات الرياضية والكاميرات وال
والبصرية والمنسوجات والكتب والقرطاسية 
والمجالت ولعب األطفال ومستحضرات التجميل 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions, Retail services, including the 
provision of retail services via mail order, 
internet website, physical stores, television 
channel, telephone or mobile phone, portable 
Internet-enabled device, or other 
telecommunications device or direct 
marketing, relating to clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, sporting equipment, cameras, 
audio-visual equipment, textiles, books, 
stationery, magazines, toys, cosmetics, 
perfumes, eau de toilette, eau de parfum, 
colognes, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, luggage, bags, wallets and other 
carriers, saddlery, whips and apparel for 
animals, umbrellas, sports helmets, brushes 
and other articles for cleaning, brush-making 
materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
household and kitchen utensils, barware, 
cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, dental cleaning articles, articles for 
clothing and footwear in particular shoe polish 
kit, shoe horns, articles for cleaning purposes; 
the bringing together for the benefit of others 
of clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, sporting 
equipment, cameras, audio-visual equipment, 
textiles, books, stationery, magazines, toys, 
cosmetics, perfumes, eau du toilette, eau de 
parfum, colognes, non-medicated toilet 

والعطور وكولونيا التواليت ومياه العطر والكولونيا 
ومستحضرات الحمامات غير الطبية والبسة العين 
واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 

يوانات والمظالت والسروج والسياط والمالبس للح
والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوات 
التنظيف ومواد الفرشاة وأدوات المائدة وتجهيزات 
المطابخ والحاويات واألثاث والمفروشات والمصابيح 
واالدوات المنزلية وأدوات المطبخ وأدوات العناية 
بالبشرة ومواد التجميل ومواد وادوات الحمامات 

ظيف األسنان والمالبس والبسة وأدوات ومواد تن
القدم واألحذية بما فيها مجموعة أدوات تلميع 
, األحذية وأغطية األحذية ومواد وادوات التنظيف

تقديم المشورة , خدمات استشارات االعمال
خدمات , والمساعدة فيما يخص اختيار الضائع

الترويج من خالل توفير روابط دعائية لمواقع طراف 
خدمات , إلعالن والخدمات التجاريةخدمات وا, ثالثة

توفير المعلومات والمشورة فيما , اإلعالن لآلخرين
 يتعلق بخدمات التجزئة 

preparations, eye wear, luggage, bags, wallets 
and other carriers, saddlery, whips and 
apparel for animals, umbrellas, sports helmets, 
brushes and other articles for cleaning, brush-
making materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
household and kitchen utensils, barware, 
cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, dental cleaning articles, articles for 
clothing and footwear in particular shoe polish 
kit, shoe horns, articles for cleaning purposes, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; business management 
consultancy; provision of advice and assistance 
in the selection of goods; promotion services 
through provision of sponsored links to third 
party websites; advertising and business 
services; advertising for others; the provision 
of information and advice in relation to retail 
services  

 In the name of: THE NET-A-PORTER بورتير غرو  ليمتد -ايه-ذا نيت: بأسم 
GROUP LIMITED  

لنووودن , اريووول ويوووه, ويسوووتفيلد, ذا فيلووويج اوفيسووويز 0 :العنووووان 
 دة المملكة المتح, جي اف2 02دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
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والعطور وكولونيا التواليت ومياه العطر والكولونيا 
ومستحضرات الحمامات غير الطبية والبسة العين 
واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 

يوانات والمظالت والسروج والسياط والمالبس للح
والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوات 
التنظيف ومواد الفرشاة وأدوات المائدة وتجهيزات 
المطابخ والحاويات واألثاث والمفروشات والمصابيح 
واالدوات المنزلية وأدوات المطبخ وأدوات العناية 
بالبشرة ومواد التجميل ومواد وادوات الحمامات 

ظيف األسنان والمالبس والبسة وأدوات ومواد تن
القدم واألحذية بما فيها مجموعة أدوات تلميع 
, األحذية وأغطية األحذية ومواد وادوات التنظيف

تقديم المشورة , خدمات استشارات االعمال
خدمات , والمساعدة فيما يخص اختيار الضائع

الترويج من خالل توفير روابط دعائية لمواقع طراف 
خدمات , إلعالن والخدمات التجاريةخدمات وا, ثالثة

توفير المعلومات والمشورة فيما , اإلعالن لآلخرين
 يتعلق بخدمات التجزئة 

preparations, eye wear, luggage, bags, wallets 
and other carriers, saddlery, whips and 
apparel for animals, umbrellas, sports helmets, 
brushes and other articles for cleaning, brush-
making materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
household and kitchen utensils, barware, 
cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, dental cleaning articles, articles for 
clothing and footwear in particular shoe polish 
kit, shoe horns, articles for cleaning purposes, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; business management 
consultancy; provision of advice and assistance 
in the selection of goods; promotion services 
through provision of sponsored links to third 
party websites; advertising and business 
services; advertising for others; the provision 
of information and advice in relation to retail 
services  

 In the name of: THE NET-A-PORTER بورتير غرو  ليمتد -ايه-ذا نيت: بأسم 
GROUP LIMITED  

لنووودن , اريووول ويوووه, ويسوووتفيلد, ذا فيلووويج اوفيسووويز 0 :العنووووان 
 دة المملكة المتح, جي اف2 02دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32401  52330 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  03 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات : من اجل 
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات 
أخرى ، جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير 
مدبوغة ، صناديق الثيا  وحقائب السفر ، الشماسي 

، السياط وأطقم الخيل والمظالت وعصي المشي
, عصي المشي, المظالت والشماسي, والسروج

المحافظ وحامالت اخرى بما , الحقائب, حقائب االمتعة
فيها صناديق الثيا  وصناديق االمتعة والحقائب 
وحقائب الشاطىء وحقائب مستلزمات الحمامات 
وحقائب السفر والمحافظ الجلدية والحقائب الصغيرة 

, ومحافظ اوراق المالحظاتوالمحافظ الصغيرة 
واكياس مالبس السفر وحقائب الظهر وصناديق من 

حقائب بطاقات االئتمان، , الجلود او من تقليدها
حقائب , حقائب تحمل باليد, حامالت بطاقات االئتمان

حقائب صغيرة , حقائب السفر, حقائي محمولة, الكتف
اكياس محمولة على , اكياس الكتب, تحمل باليد

جرابات محمولة , كياس محمولة على الكتفا, الظهر
, الصناديق الكبيرة, حقائب التسوق, على الظهر

العلب , حقائب صغيرة سفرية,مجموعات السفر
حقائب مواد , الصغيرة والحقائب التي تباع فارغة

, حقائب مواد الحمام تباع فارغة, التجميل تباع فارغة
 ,محافظ المستندات, حقائب المكياج تباع فارغة

, حقائب الرياضة, اشرطة لالمتعة, احزمة لالمتعة
, علب مواد التجميل, حقائب السفر, عالمات االمتعة

, حقائب االرساليات, علب الملفات, الجزدان, المحافظ
السياط والمالبس للحيوانات , السروج, حقائب الكتب

, المقاود, على وجه الخصوص ادوات التسخير
 ديق لنقل الحيوانات المعاطف، صنا, الرسن، االطواق

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddler, Umbrellas and parasols; walking 
sticks; luggage, bags, wallets and other 
carriers in particular travelling trunks, 
luggage, bags, beach bags, toiletry bags, 
suitcases, briefcases, attaché cases, pochettes, 
notecases, garment bags, backpacks, cases of 
leather or imitation leather, credit card cases, 
credit card holders, holdalls, shoulder bags, 
tote bags, travel bags, clutch bags, pocket 
books, knapsacks, haversacks, rucksacks, 
shopping bags, carryalls, travelling sets, 
valises, vanity cases and bags sold empty, 
beauty cases sold empty, toilet bags sold 
empty, make-up bags sold empty, document 
cases, straps for luggage, belts for luggage, 
sports bags, luggage tags, travel cases, 
cosmetic bags, purses, wallets, portfolio cases, 
messenger bags, satchels; saddlery, whips and 
apparel for animals in particular harnesses, 
leashes, leads, collars, coats, bags for carrying 
animals  
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 In the name of: THE NET-A-PORTER بورتير غرو  ليمتد -ايه-ذا نيت: بأسم 
GROUP LIMITED  

دن لنووو, اريووول ويوووه, ويسوووتفيلد, ذا فيلووويج اوفيسووويز 0 :العنووووان 
 المملكة المتحدة , جي اف2 02دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32402  52332 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 
المالبس , المالبس بما فيها الجرزايات, الرأس

, الشورتات, الباليز, الكنزات الفضفاضة, المحبوكة
كنزات , مصانالق, المعاطف, الكنزات, الجاكيتات
, السراويل الداخلية, التنانير, الفساتين, الصوف

, بدالت االلعا , بدالت صوفية, الجينز, البنطلونات
, صدارات, البسة المساء, السترات, البسة الشاطىء

اطقم , البسة السباحة, االوشحة والشاالت, البدالت
, البيجامات, البسة النوم, البسة الصاالت, الشواطىء
مالبس نسائية , البسة الرياضة, االزياء, نوماقنعة ال
المالبس , صدريات, سترات نسوية قصيرة, تحتانية
احزمة , اربطة للجوار , مالبس تحتانية, الداخلية
, رو  الحمام, حماالت, احزمة حماالت, للجوار 
, الجرافات, عالقات االقواس, ربطات العنق, الربطات

مالبس , فكفو, شياالت, االحزمة, اوشحة للجيب
, الجوار , الرابطات, الجرابات الطويلة, محبوكة

األحذية ,البسة القدم بما فيها االحذية, البسة للحركة
, الصنادل, ابواط الكاحل, االبواط, الخفيفة من القماش

, احذية محبوكة, احذية الوقات الراحة, احذية رياضية
اغطية , احذية بدون كعو , احذية التسكع, الشباشب
بما فيها القبعات والقلنسوات والمناديل  الراس

الخفيفة والقبعات الصغيرة والبيريات والقبعات 
 المسطحة 

In Respect of: Clothing, footwear and shoes, 
headgear, Clothing in particular jumpers, 
knitwear, sweatshirts, t-shirts, shorts, jackets, 
blazers, coats, blouses, shirts, pullovers, 
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
jumpsuits, playsuits, beachwear, sweaters, 
evening wear, waistcoats, suits, scarves, 
shawls, swimwear, beachwear, lounge wear, 
sleepwear, pyjamas, sleep masks, leisurewear, 
sportswear, lingerie, camisoles, bodices, 
underwear, underclothing, garters, garter 
belts, suspender belts, suspenders, bathrobes, 
ties, neckties, bow ties, cravats, pocket squares, 
belts, braces, gloves, hosiery, stockings, tights, 
socks, active wear; footwear in particular 
shoes, espadrilles, boots, ankle boots, sandals, 
sport shoes, leisure shoes, canvas shoes, 
slippers, loafers, moccasins; headgear in 
particular hats, caps, fascinators, beanies, 
berets, flat caps  

 In the name of: the net-a-porter group بورتير غرو  ليمتد -ايه-ذا نيت: بأسم 
limited  

لنووودن , اريووول ويوووه, ويسوووتفيلد, ذا فيلووويج اوفيسووويز 0 :العنووووان 
 المملكة المتحدة , جي اف2 02دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
 

 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32401  52330 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  03 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات : من اجل 
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات 
أخرى ، جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير 
مدبوغة ، صناديق الثيا  وحقائب السفر ، الشماسي 

، السياط وأطقم الخيل والمظالت وعصي المشي
, عصي المشي, المظالت والشماسي, والسروج

المحافظ وحامالت اخرى بما , الحقائب, حقائب االمتعة
فيها صناديق الثيا  وصناديق االمتعة والحقائب 
وحقائب الشاطىء وحقائب مستلزمات الحمامات 
وحقائب السفر والمحافظ الجلدية والحقائب الصغيرة 

, ومحافظ اوراق المالحظاتوالمحافظ الصغيرة 
واكياس مالبس السفر وحقائب الظهر وصناديق من 

حقائب بطاقات االئتمان، , الجلود او من تقليدها
حقائب , حقائب تحمل باليد, حامالت بطاقات االئتمان

حقائب صغيرة , حقائب السفر, حقائي محمولة, الكتف
اكياس محمولة على , اكياس الكتب, تحمل باليد

جرابات محمولة , كياس محمولة على الكتفا, الظهر
, الصناديق الكبيرة, حقائب التسوق, على الظهر

العلب , حقائب صغيرة سفرية,مجموعات السفر
حقائب مواد , الصغيرة والحقائب التي تباع فارغة

, حقائب مواد الحمام تباع فارغة, التجميل تباع فارغة
 ,محافظ المستندات, حقائب المكياج تباع فارغة

, حقائب الرياضة, اشرطة لالمتعة, احزمة لالمتعة
, علب مواد التجميل, حقائب السفر, عالمات االمتعة

, حقائب االرساليات, علب الملفات, الجزدان, المحافظ
السياط والمالبس للحيوانات , السروج, حقائب الكتب

, المقاود, على وجه الخصوص ادوات التسخير
 ديق لنقل الحيوانات المعاطف، صنا, الرسن، االطواق

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddler, Umbrellas and parasols; walking 
sticks; luggage, bags, wallets and other 
carriers in particular travelling trunks, 
luggage, bags, beach bags, toiletry bags, 
suitcases, briefcases, attaché cases, pochettes, 
notecases, garment bags, backpacks, cases of 
leather or imitation leather, credit card cases, 
credit card holders, holdalls, shoulder bags, 
tote bags, travel bags, clutch bags, pocket 
books, knapsacks, haversacks, rucksacks, 
shopping bags, carryalls, travelling sets, 
valises, vanity cases and bags sold empty, 
beauty cases sold empty, toilet bags sold 
empty, make-up bags sold empty, document 
cases, straps for luggage, belts for luggage, 
sports bags, luggage tags, travel cases, 
cosmetic bags, purses, wallets, portfolio cases, 
messenger bags, satchels; saddlery, whips and 
apparel for animals in particular harnesses, 
leashes, leads, collars, coats, bags for carrying 
animals  
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  Trade Mark No.: 32402  52332 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 
المالبس , المالبس بما فيها الجرزايات, الرأس

, الشورتات, الباليز, الكنزات الفضفاضة, المحبوكة
كنزات , مصانالق, المعاطف, الكنزات, الجاكيتات
, السراويل الداخلية, التنانير, الفساتين, الصوف

, بدالت االلعا , بدالت صوفية, الجينز, البنطلونات
, صدارات, البسة المساء, السترات, البسة الشاطىء

اطقم , البسة السباحة, االوشحة والشاالت, البدالت
, البيجامات, البسة النوم, البسة الصاالت, الشواطىء
مالبس نسائية , البسة الرياضة, االزياء, نوماقنعة ال
المالبس , صدريات, سترات نسوية قصيرة, تحتانية
احزمة , اربطة للجوار , مالبس تحتانية, الداخلية
, رو  الحمام, حماالت, احزمة حماالت, للجوار 
, الجرافات, عالقات االقواس, ربطات العنق, الربطات

مالبس , فكفو, شياالت, االحزمة, اوشحة للجيب
, الجوار , الرابطات, الجرابات الطويلة, محبوكة

األحذية ,البسة القدم بما فيها االحذية, البسة للحركة
, الصنادل, ابواط الكاحل, االبواط, الخفيفة من القماش

, احذية محبوكة, احذية الوقات الراحة, احذية رياضية
اغطية , احذية بدون كعو , احذية التسكع, الشباشب
بما فيها القبعات والقلنسوات والمناديل  الراس

الخفيفة والقبعات الصغيرة والبيريات والقبعات 
 المسطحة 

In Respect of: Clothing, footwear and shoes, 
headgear, Clothing in particular jumpers, 
knitwear, sweatshirts, t-shirts, shorts, jackets, 
blazers, coats, blouses, shirts, pullovers, 
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
jumpsuits, playsuits, beachwear, sweaters, 
evening wear, waistcoats, suits, scarves, 
shawls, swimwear, beachwear, lounge wear, 
sleepwear, pyjamas, sleep masks, leisurewear, 
sportswear, lingerie, camisoles, bodices, 
underwear, underclothing, garters, garter 
belts, suspender belts, suspenders, bathrobes, 
ties, neckties, bow ties, cravats, pocket squares, 
belts, braces, gloves, hosiery, stockings, tights, 
socks, active wear; footwear in particular 
shoes, espadrilles, boots, ankle boots, sandals, 
sport shoes, leisure shoes, canvas shoes, 
slippers, loafers, moccasins; headgear in 
particular hats, caps, fascinators, beanies, 
berets, flat caps  

 In the name of: the net-a-porter group بورتير غرو  ليمتد -ايه-ذا نيت: بأسم 
limited  

لنووودن , اريووول ويوووه, ويسوووتفيلد, ذا فيلووويج اوفيسووويز 0 :العنووووان 
 المملكة المتحدة , جي اف2 02دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32403  52335 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

خدمات البيع , األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
ئة، بما في ذلك تقديم خدمات البيع بالتجزئة عن بالتجز

طريق البريد أو موقع اإلنترنت أو المتاجر أو القنوات 
التلفزيونية أو الهاتف أو الهاتف المحمول أو االجهزة 
المحمولة المتصلة باإلنترنت أو أي جهاز اتصاالت آخر 
أو اي تسويق مباشر وذلك بخصوص المالبس وأغطية 

والبسة القدم والمجوهرات والساعات الرأس واألحذية 
واكسسوارات األزياء والمعدات الرياضية والكاميرات 
والمعدات السمعية والبصرية والمنسوجات والكتب 
والقرطاسية والمجالت ولعب األطفال ومستحضرات 
التجميل والعطور وكولونيا التواليت ومياه العطر 

البسة والكولونيا ومستحضرات الحمامات غير الطبية و
العين واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 
والسروج والسياط والمالبس للحيوانات والمظالت 
والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوات 
التنظيف ومواد الفرشاة وأدوات المائدة وتجهيزات 
المطابخ والحاويات واألثاث والمفروشات والمصابيح 

ات المطبخ وأدوات العناية واالدوات المنزلية وأدو
بالبشرة ومواد التجميل ومواد وادوات الحمامات 
وأدوات ومواد تنظيف األسنان والمالبس والبسة القدم 
واألحذية بما فيها مجموعة أدوات تلميع األحذية 

جمع المواد , وأغطية األحذية ومواد وادوات التنظيف
تها لالخرين بنية عرضها وتمكين المستهلكين من معاين

وشرائها وذلك بما يخص المالبس وأغطية الرأس 
واألحذية والبسة القدم والمجوهرات والساعات 
واكسسوارات األزياء والمعدات الرياضية والكاميرات 
والمعدات السمعية والبصرية والمنسوجات والكتب 
والقرطاسية والمجالت ولعب األطفال ومستحضرات 

ومياه العطر  التجميل والعطور وكولونيا التواليت
والكولونيا ومستحضرات الحمامات غير الطبية والبسة 
العين واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 
والسروج والسياط والمالبس للحيوانات والمظالت 
والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوات 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions, Retail services, including the 
provision of retail services via mail order, 
internet website, physical stores, television 
channel, telephone or mobile phone, portable 
Internet-enabled device, or other 
telecommunications device or direct 
marketing, relating to clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, sporting equipment, cameras, 
audio-visual equipment, textiles, books, 
stationery, magazines, toys, cosmetics, 
perfumes, eau de toilette, eau de parfum, 
colognes, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, luggage, bags, wallets and other 
carriers, saddlery, whips and apparel for 
animals, umbrellas, sports helmets, brushes 
and other articles for cleaning, brush-making 
materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
household and kitchen utensils, barware, 
cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, dental cleaning articles, articles for 
clothing and footwear in particular shoe 
polish kit, shoe horns, articles for cleaning 
purposes; the bringing together for the 
benefit of others of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, sporting equipment, cameras, 
audio-visual equipment, textiles, books, 
stationery, magazines, toys, cosmetics, 
perfumes, eau du toilette, eau de parfum, 
colognes, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, luggage, bags, wallets and other 
carriers, saddlery, whips and apparel for 
animals, umbrellas, sports helmets, brushes 
and other articles for cleaning, brush-making 
materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
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التنظيف ومواد الفرشاة وأدوات المائدة وتجهيزات 
يات واألثاث والمفروشات والمصابيح المطابخ والحاو

واالدوات المنزلية وأدوات المطبخ وأدوات العناية 
بالبشرة ومواد التجميل ومواد وادوات الحمامات 
وأدوات ومواد تنظيف األسنان والمالبس والبسة القدم 
واألحذية بما فيها مجموعة أدوات تلميع األحذية 

دمات خ, وأغطية األحذية ومواد وادوات التنظيف
تقديم المشورة والمساعدة فيما , استشارات االعمال
خدمات الترويج من خالل توفير , يخص اختيار الضائع

خدمات واإلعالن , روابط دعائية لمواقع طراف ثالثة
توفير , خدمات اإلعالن لآلخرين, والخدمات التجارية

 المعلومات والمشورة فيما يتعلق بخدمات التجزئة 

household and kitchen utensils, barware, 
cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, dental cleaning articles, articles for 
clothing and footwear in particular shoe 
polish kit, shoe horns, articles for cleaning 
purposes, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; business 
management consultancy; provision of advice 
and assistance in the selection of goods; 
promotion services through provision of 
sponsored links to third party websites; 
advertising and business services; advertising 
for others; the provision of information and 
advice in relation to retail services  

 In the name of: THE NET-A-PORTER يمتد بورتير غرو  ل-ايه-ذا نيت: بأسم 
GROUP LIMITED  

لنووودن , اريووول ويوووه, ويسوووتفيلد, ذا فيلووويج اوفيسووويز 0 :العنووووان 
 المملكة المتحدة , جي اف2 02دبليو

Address: 1 The Village Offices, 
Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32404  52333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

المالبس بما في ذلك المالبس الداخلية : من اجل 
رجية غير المالبس الواقية ألغراض والمالبس الخا

, الشاالت, (مالبس)الخمارات , الجوار , خاصة
, البسة القدم, (مالبس)األحزمة , األوشحة, العصابات
, القبعات, اغطية الراس, الصنادل, النعال, األحذية

، (أغطية الرأس)قبعات , البرنيطة, قبعات مع أقنعة
 قبعات الجمجمة 

In Respect of: Clothing, including 
underwear and outerclothing, other than 
special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing], Footwear, shoes, 
slippers, sandals, Headgear, hats, caps with 
visors, berets, caps [headwear], skull caps  

  In the name of: SERVET OZKILIC سروت اوز قيليج : بأسم 
نسوويه اوزمووان شووارع سوواواش زقوواق جووام . م :العنوووان 

مرتوووور كونكوووووران  22: مركووووز اعمووووال بوسووووام الوووورقم
 تركيا , اسطنبول

Address: M. Nesih Ozmen Mah. Savas 
Cad. Cam Sok. Busem Is Hani No: 22 
Merter Gungoren ISTANBUL, Turkey  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32403  52335 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

خدمات البيع , األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
ئة، بما في ذلك تقديم خدمات البيع بالتجزئة عن بالتجز

طريق البريد أو موقع اإلنترنت أو المتاجر أو القنوات 
التلفزيونية أو الهاتف أو الهاتف المحمول أو االجهزة 
المحمولة المتصلة باإلنترنت أو أي جهاز اتصاالت آخر 
أو اي تسويق مباشر وذلك بخصوص المالبس وأغطية 

والبسة القدم والمجوهرات والساعات الرأس واألحذية 
واكسسوارات األزياء والمعدات الرياضية والكاميرات 
والمعدات السمعية والبصرية والمنسوجات والكتب 
والقرطاسية والمجالت ولعب األطفال ومستحضرات 
التجميل والعطور وكولونيا التواليت ومياه العطر 

البسة والكولونيا ومستحضرات الحمامات غير الطبية و
العين واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 
والسروج والسياط والمالبس للحيوانات والمظالت 
والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوات 
التنظيف ومواد الفرشاة وأدوات المائدة وتجهيزات 
المطابخ والحاويات واألثاث والمفروشات والمصابيح 

ات المطبخ وأدوات العناية واالدوات المنزلية وأدو
بالبشرة ومواد التجميل ومواد وادوات الحمامات 
وأدوات ومواد تنظيف األسنان والمالبس والبسة القدم 
واألحذية بما فيها مجموعة أدوات تلميع األحذية 

جمع المواد , وأغطية األحذية ومواد وادوات التنظيف
تها لالخرين بنية عرضها وتمكين المستهلكين من معاين

وشرائها وذلك بما يخص المالبس وأغطية الرأس 
واألحذية والبسة القدم والمجوهرات والساعات 
واكسسوارات األزياء والمعدات الرياضية والكاميرات 
والمعدات السمعية والبصرية والمنسوجات والكتب 
والقرطاسية والمجالت ولعب األطفال ومستحضرات 

ومياه العطر  التجميل والعطور وكولونيا التواليت
والكولونيا ومستحضرات الحمامات غير الطبية والبسة 
العين واألمتعة والحقائب والمحافظ والحامالت األخرى 
والسروج والسياط والمالبس للحيوانات والمظالت 
والخوذ الرياضية والفراشي وغيرها من ادوات 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions, Retail services, including the 
provision of retail services via mail order, 
internet website, physical stores, television 
channel, telephone or mobile phone, portable 
Internet-enabled device, or other 
telecommunications device or direct 
marketing, relating to clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, sporting equipment, cameras, 
audio-visual equipment, textiles, books, 
stationery, magazines, toys, cosmetics, 
perfumes, eau de toilette, eau de parfum, 
colognes, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, luggage, bags, wallets and other 
carriers, saddlery, whips and apparel for 
animals, umbrellas, sports helmets, brushes 
and other articles for cleaning, brush-making 
materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
household and kitchen utensils, barware, 
cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, dental cleaning articles, articles for 
clothing and footwear in particular shoe 
polish kit, shoe horns, articles for cleaning 
purposes; the bringing together for the 
benefit of others of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, sporting equipment, cameras, 
audio-visual equipment, textiles, books, 
stationery, magazines, toys, cosmetics, 
perfumes, eau du toilette, eau de parfum, 
colognes, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, luggage, bags, wallets and other 
carriers, saddlery, whips and apparel for 
animals, umbrellas, sports helmets, brushes 
and other articles for cleaning, brush-making 
materials, tableware, cookware and 
containers, furniture and furnishings, lamps, 
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  Trade Mark No.: 32404  52333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  23 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

المالبس بما في ذلك المالبس الداخلية : من اجل 
رجية غير المالبس الواقية ألغراض والمالبس الخا

, الشاالت, (مالبس)الخمارات , الجوار , خاصة
, البسة القدم, (مالبس)األحزمة , األوشحة, العصابات
, القبعات, اغطية الراس, الصنادل, النعال, األحذية

، (أغطية الرأس)قبعات , البرنيطة, قبعات مع أقنعة
 قبعات الجمجمة 

In Respect of: Clothing, including 
underwear and outerclothing, other than 
special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing], Footwear, shoes, 
slippers, sandals, Headgear, hats, caps with 
visors, berets, caps [headwear], skull caps  

  In the name of: SERVET OZKILIC سروت اوز قيليج : بأسم 
نسوويه اوزمووان شووارع سوواواش زقوواق جووام . م :العنوووان 

مرتوووور كونكوووووران  22: مركووووز اعمووووال بوسووووام الوووورقم
 تركيا , اسطنبول

Address: M. Nesih Ozmen Mah. Savas 
Cad. Cam Sok. Busem Is Hani No: 22 
Merter Gungoren ISTANBUL, Turkey  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32405  52333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
تبغ , بغ المصنع او غير المصنعالت: من اجل 

التبغ الملفوف يدويا، التبغ , التدخين، تبغ الغليون
السجائر، السجائر , الممضوغ، تبغ صنوص

السيجار، السيجاريليوس، تبغ السعوط، , االلكترونية
، ورق 53ادوات المدخنين الداخلة في الصنف 

 السجائر، انابيب السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured; smoking 
tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, 
electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in class 34; cigarette 
papers, cigarette tubes and matches  

  .In the name of: JAPAN TOBACCO INC . جابان توباكو انك: بأسم 
 ,Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku اليابان , طوكيو , كو -ميناتو, تورانومون  0-2-2 :العنوان 

Tokyo, Japan  
 AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

 P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32406  52333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  53 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
 ;In Respect of: Tobacco; smokers’ articles التبغ ، أدوات المدخنين ، الكبريت : من اجل 

matches  
  .In the name of: Vistros INTL – F.Z.C ح .م.ش-فيستروس أنترناشيونال: بأسم 

مركوووب , 23مكتوووب رقوووم , مراكوووز االعموووال مكاتوووب :العنووووان 
, 533رقووم .  . ص, شووارع الشوويخ خليفووة بوون زايوود , الشوورافة
 االمارات العربية المتحدة , عجمان

Address: Makateb Business Centers, 
Office No.26, Al Shorfa Complex, Sh 
Khalifa Bin Zayed Road, P.O. Box 380, 
Ajman, United Arab Emirates  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

427

428

  
 

  

  Trade Mark No.: 32405  52333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
تبغ , بغ المصنع او غير المصنعالت: من اجل 

التبغ الملفوف يدويا، التبغ , التدخين، تبغ الغليون
السجائر، السجائر , الممضوغ، تبغ صنوص

السيجار، السيجاريليوس، تبغ السعوط، , االلكترونية
، ورق 53ادوات المدخنين الداخلة في الصنف 

 السجائر، انابيب السجائر والكبريت 

In Respect of: Tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured; smoking 
tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, 
electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in class 34; cigarette 
papers, cigarette tubes and matches  

  .In the name of: JAPAN TOBACCO INC . جابان توباكو انك: بأسم 
 ,Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku اليابان , طوكيو , كو -ميناتو, تورانومون  0-2-2 :العنوان 

Tokyo, Japan  
 AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

 P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32407  52332 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
الشوكوالتة والبسكويت والكعك والبسكويت : من اجل 

والرقائق والحلويات والخبز والمعجنات والكعك 
والفطائر والحلويات والشرا  واآليس كريم والحلوى 

 ( وليس لألغراض الطبية)والكراميل والعلكة 

In Respect of: Chocolates, biscuits, cookies, 
crackers, wafers, confectionery, bread, 
pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice 
creams, candy, caramels, chewing gum (not for 
medical purposes)  

 In the name of: ORION اوريون كوربوريشن : بأسم 
CORPORATION  

, سويؤل, غوو-يونغسوان, جيول-دا23رو -كبيومباي, 05 :العنوان 
 كوريا 

Address: 13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32408  52333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
الشوكوالتة والبسكويت والكعك والبسكويت : من اجل 

والرقائق والحلويات والخبز والمعجنات والكعك 
والفطائر والحلويات والشرا  واآليس كريم والحلوى 

 ( بيةوليس لألغراض الط)والكراميل والعلكة 

In Respect of: Chocolates, biscuits, cookies, 
crackers, wafers, confectionery, bread, 
pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice 
creams, candy, caramels, chewing gum (not for 
medical purposes)  

  in the name of: orion corporation اوريون كوربوريشن : بأسم 
, سويؤل, غوو-يونغسوان, جيول-دا23رو -بايكبيوم, 05 :العنوان 
 كوريا 

Address: 13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32409  52332 :رقم  العالمة التجارية
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
الشوكوالتة والبسكويت والكعك والبسكويت : من اجل 

والرقائق والحلويات والخبز والمعجنات والكعك 
والفطائر والحلويات والشرا  واآليس كريم والحلوى 

 ( وليس لألغراض الطبية)والعلكة والكراميل 

In Respect of: Chocolates, biscuits, cookies, 
crackers, wafers, confectionery, bread, 
pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice 
creams, candy, caramels, chewing gum (not for 
medical purposes)  

 In the name of: ORION اوريون كوربوريشن : بأسم 
CORPORATION  

, سويؤل, غوو-يونغسوان, جيول-دا23رو -بايكبيوم, 05 :العنوان 
 كوريا 

Address: 13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

429

430

431
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  Trade Mark No.: 32409  52332 :رقم  العالمة التجارية
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
الشوكوالتة والبسكويت والكعك والبسكويت : من اجل 

والرقائق والحلويات والخبز والمعجنات والكعك 
والفطائر والحلويات والشرا  واآليس كريم والحلوى 

 ( وليس لألغراض الطبية)والعلكة والكراميل 

In Respect of: Chocolates, biscuits, cookies, 
crackers, wafers, confectionery, bread, 
pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice 
creams, candy, caramels, chewing gum (not for 
medical purposes)  

 In the name of: ORION اوريون كوربوريشن : بأسم 
CORPORATION  

, سويؤل, غوو-يونغسوان, جيول-دا23رو -بايكبيوم, 05 :العنوان 
 كوريا 

Address: 13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32410  52303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
, المستحضرات الصحية لالغراض الطبية: من اجل 

مواد , اللصقات, الحفااات الصحية, اللبادات الصحية
ا المصنوعة من الحفااات الصحية بما فيه, التضميد

 حفااات االطفال , الورق او النسيج

In Respect of: Sanitary preparations for 
medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers, 
including those made of paper and textiles. 
Baby Diapers  

للمنتوجات الصحية والطبية شركة كالسان : بأسم 
 والصناعة والتجارة المحدودة 

in the name of: kalesan saglik ve hijyen 
urunleri sanayi ve ticaret limited sirketi  

 -جووادة كاموول شووربتجي  -المنطقووة الصووناعية الثالثووة  :العنوووان 
 تركيا / غازي عنتا  / شهيد كامل  33رقم 

address: 3.organize sanayi bolgesi kamil 
serbetci bulvari no:46 sehitkamil / 
gaziantep / turkey  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

432

433

 

 

  

  Trade Mark No.: 32410  52303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
, المستحضرات الصحية لالغراض الطبية: من اجل 

مواد , اللصقات, الحفااات الصحية, اللبادات الصحية
ا المصنوعة من الحفااات الصحية بما فيه, التضميد

 حفااات االطفال , الورق او النسيج

In Respect of: Sanitary preparations for 
medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers, 
including those made of paper and textiles. 
Baby Diapers  

للمنتوجات الصحية والطبية شركة كالسان : بأسم 
 والصناعة والتجارة المحدودة 

in the name of: kalesan saglik ve hijyen 
urunleri sanayi ve ticaret limited sirketi  

 -جووادة كاموول شووربتجي  -المنطقووة الصووناعية الثالثووة  :العنوووان 
 تركيا / غازي عنتا  / شهيد كامل  33رقم 

address: 3.organize sanayi bolgesi kamil 
serbetci bulvari no:46 sehitkamil / 
gaziantep / turkey  

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

 

Address for Services :   
 

 

  
 

  

  Trade Mark No.: 32411  52300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :لتاريخ ا
الحلويات، السكاكر، البسكويت , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، 
السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 

ل السلطة، والمكونات االخرى للمخابز، تواب
، (التوابل)المايونيز، الخل، الكاتش ا  والصلصات 

منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البواة، الحلويات المثلجة غير 
المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

رز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم الكاكاو، السكر ، األ
مقام القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 

, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبو 
المعتمدة على الحبو  )مشروبات االطعمة 

 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشا 

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Hone  

 In the name of: International Foodstuffs . م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

:  .ص, شووارع الوحوودة 0المنطقووة الصووناعية رقووم  :العنوووان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 3003

Address: Industrial Area No.1, Al-
Wahda Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, 
United Arab Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32412  52302 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  30 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
, الترفيه, التدريب, خدمات التعليم والتهذيب: من اجل 

, النشر االلكتروني, األنشطة الرياضية والثقافية
النشر االلكتروني المباشر , خدمات النشر االلكتروني

توفير المطبوعات , اونالين للكتب والدوريات
توفير المطبوعات , نترنتااللكترونية على اال

االلكترونية في شكل موسوعة عامة تفاعلية تحتوي 
على االقتباسات واألخبار والتعاريف والصور 
, والصور المتحركة والصور السمعية والبصرية

توفير منشورات مباشرة اونالين على شكل مقاالت 
الخدمات التعليمية بما , الموسوعات والموسوعات

ش العمل والحلقات الدراسية فيها المؤتمرات وور
المتعلقة بإدارة مشروع الموسوعة واستخدام وإدارة 

توفير المعلومات عن , مقاالت مواد الموسوعة
ترتيب وعقد الندوات , األحداث التعليمية أو الترفيهية

والمؤتمرات واالتفاقيات في مجاالت استخدام منتجات 
 البرمجيات الوسائط المتعددة وفي المنتجات وفي

 تحرير المواد والتعاون فيها 

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities, Electronic publishing, Electronic 
publishing services, Online electronic 
publishing of books and periodicals, Providing 
online electronic publications, Providing online 
publications in the nature of an interactive 
general encyclopedia containing quotations, 
news, definitions, images, moving images, and 
audiovisual images, Providing online 
publications in the form of encyclopedias and 
encyclopedia articles; educational services, 
namely, conferences, workshops, and seminars 
concerning the administration of an 
encyclopedia project and the use and 
administration of encyclopedia article entries; 
Providing information on educational or 
entertainment events; Arranging and 
conducting of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of software and 
multimedia product use and in the editing of 
and collaboration on articles  

  In the name of: Mawdoo3 Limited شركة موضوع ليميتد : بأسم 
  Address: Road town, Tortola, BVI جزر العذراء البريطانية  -تورتوال  -رودتاون  :عنوان ال

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32411  52300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :لتاريخ ا
الحلويات، السكاكر، البسكويت , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، المعكرونة، (بكافة انواعه)
المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، 
السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 

ل السلطة، والمكونات االخرى للمخابز، تواب
، (التوابل)المايونيز، الخل، الكاتش ا  والصلصات 

منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البواة، الحلويات المثلجة غير 
المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

رز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم الكاكاو، السكر ، األ
مقام القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 

, القطاني, التوابل, الطحين المصنوع من الحبو 
المعتمدة على الحبو  )مشروبات االطعمة 

 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (واالعشا 

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. Pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Hone  

 In the name of: International Foodstuffs . م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
Co. LLC  

:  .ص, شووارع الوحوودة 0المنطقووة الصووناعية رقووم  :العنوووان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 3003

Address: Industrial Area No.1, Al-
Wahda Street, P.O. Box: 4115, Sharjah, 
United Arab Emirates  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

434

  
 

  

  Trade Mark No.: 32412  52302 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  30 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
, الترفيه, التدريب, خدمات التعليم والتهذيب: من اجل 

, النشر االلكتروني, األنشطة الرياضية والثقافية
النشر االلكتروني المباشر , خدمات النشر االلكتروني

توفير المطبوعات , اونالين للكتب والدوريات
توفير المطبوعات , نترنتااللكترونية على اال

االلكترونية في شكل موسوعة عامة تفاعلية تحتوي 
على االقتباسات واألخبار والتعاريف والصور 
, والصور المتحركة والصور السمعية والبصرية

توفير منشورات مباشرة اونالين على شكل مقاالت 
الخدمات التعليمية بما , الموسوعات والموسوعات

ش العمل والحلقات الدراسية فيها المؤتمرات وور
المتعلقة بإدارة مشروع الموسوعة واستخدام وإدارة 

توفير المعلومات عن , مقاالت مواد الموسوعة
ترتيب وعقد الندوات , األحداث التعليمية أو الترفيهية

والمؤتمرات واالتفاقيات في مجاالت استخدام منتجات 
 البرمجيات الوسائط المتعددة وفي المنتجات وفي

 تحرير المواد والتعاون فيها 

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities, Electronic publishing, Electronic 
publishing services, Online electronic 
publishing of books and periodicals, Providing 
online electronic publications, Providing online 
publications in the nature of an interactive 
general encyclopedia containing quotations, 
news, definitions, images, moving images, and 
audiovisual images, Providing online 
publications in the form of encyclopedias and 
encyclopedia articles; educational services, 
namely, conferences, workshops, and seminars 
concerning the administration of an 
encyclopedia project and the use and 
administration of encyclopedia article entries; 
Providing information on educational or 
entertainment events; Arranging and 
conducting of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of software and 
multimedia product use and in the editing of 
and collaboration on articles  

  In the name of: Mawdoo3 Limited شركة موضوع ليميتد : بأسم 
  Address: Road town, Tortola, BVI جزر العذراء البريطانية  -تورتوال  -رودتاون  :عنوان ال

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32413  52305 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  2 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية : من اجل 

والمساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات 

( اإلشراف)الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة 
لوصل او فتح او أجهزة وادوات , واإلنقاذ والتعليم

تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقة 
اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت , الكهربائية

أقراص , حامالت بيانات مغناطيسية, أو الصورة
اقراص فيديوية رقمية , اقراص مدمجة, تسجيل

آليات لالجهزة , وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية
االت , االت تسجيل النقد, التي تعمل بقطع النقد

, اجهزة الكمبيوتر, معدات معالجة البيانات, حاسبة
 أجهزة إطفاء الحرائق , برامج كمبيوتر

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus  

ركة مون روز العالمية للتجارة العامة ش: بأسم 
والمقاوالت سالم حسين عباس اشكناني وشريكه 

 . م.م.ذ

In the name of: Mon Ros International For 
General Trading & Contracting Salem H. 
A. Ashkanani & His Partner W.L.L.  

ب ، مكتو(0)، بنايوة (033)الكويت، السوالمية، قطعوه  :العنوان 
(2 ) 

Address: Kuwait, Salmiya, Block (185), 
Building (1), Office (9)  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32414  52303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
, خدمات دفع الفواتير, الخدمات المالية: من اجل 

خدمات دفع الفواتير , خدمات دفع الفواتير اآللية
خدمات , المقدمة من خالل موقع على شبكة االنترنت

الدفع اإللكتروني التي تشمل المعالجة اإللكترونية 
نات دفع الفواتير الحقا عن طريق شبكة ونقل بيا

إدارة وتنفيذ دفعات الفواتير , حاسوبية عالمية
التحويالت , مدفوعات الشراء اإللكترونية, اإللكترونية

إدارة وتنفيذ المعامالت المالية باستخدام , المالية
المعامالت النقدية , أجهزة االتصاالت المتنقلة

, تمان اإللكترونيةمعامالت بطاقات االئ, اإللكترونية
معامالت , معامالت بطاقات الخصم اإللكترونية

خدمات معالجة معامالت , بطاقات الهدايا اإللكترونية
توفير عملة افتراضية الستخدامها من , الدفع للتجار

قبل أعضاء مجموعات عبر اإلنترنت عن طريق 
توفير , خدمات التأمين, شبكات الكمبيوتر واالتصاالت

دفع الفواتير وخيارات المعامالت خدمة امنة ل
التجارية باستخدام أجهزة االتصاالت المتنقلة في 

توفير أدوات منهجية وتشخيصية لتسهيل , نقطة البيع
تسهيل تبادل , دفع الفواتير ومعالجة المعامالت المالية

المعلومات المالية فيما بين العمالء والشركات فيما 
تسهيل تبادل , نيةيتعلق بمعامالت التجارة اإللكترو

المعلومات المالية الالزمة إلنجاز معامالت التجارة 
 اإللكترونية بين العمالء والشركات 

In Respect of: Financial services; bill 
payment services; automated bill payment 
services; bill payment services provided 
through a website; electronic payment services 
involving electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data via a global 
computer network; management and 
execution of electronic bill payments, 
electronic purchase payments, and fund 
transfers; management and execution of 
financial transactions using mobile 
communication devices; electronic cash 
transactions; electronic credit card 
transactions; electronic debit card 
transactions; electronic gift card transactions; 
merchant payment transaction processing 
services; providing a virtual currency for use 
by members of an online community via 
computer and communication networks; 
insurance.; providing secure bill payment 
service and commercial transactions options 
using mobile communication devices at a point 
of sale; provision of systematic and diagnostic 
tools to facilitate bill payment and processing 
of financial transactions; facilitating the 
exchange of financial information between and 
among customers and businesses related to e-
commerce transactions; facilitating the 
exchange of financial information required for 
completion of e-commerce transactions 
between customers and businesses  

436

435
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 In the name of: Compass Plus (Great المحدودة ( بريطانيا العظمى ) كومباس بلس : بأسم 
Britain) Limited  

, بزنس بوارك 2ان جي, انتربرايز ويه, ذي تراينغل 2 :العنوان 
 المملكة المتحدة , ايه اي0 2ان جي, نوتينغهام

Address: 9 The Triangle, Enterprise 
Way, NG2 Business Park, Nottingham, 
NG2 1AE, United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32415  52303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات , تستعمل في غسيل وكي المالبس
عطور وزيوت , صابون, تنظيف وصقل وجلي وكشط

, للشعر( لوشن)غسول , مستحضرات تجميل, عطرية
 منظفات أسنان 

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

 In the name of: Spartan Modern شركة سبارتن الحديثة للصناعة : بأسم 
Industry Co.  

 Address: Amman P.O Box 3436 Postal االردن  00030الرمز البريدي  5353عمان ص    :العنوان 
code 11181 Jordan  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32414  52303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  53 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
, خدمات دفع الفواتير, الخدمات المالية: من اجل 

خدمات دفع الفواتير , خدمات دفع الفواتير اآللية
خدمات , المقدمة من خالل موقع على شبكة االنترنت

الدفع اإللكتروني التي تشمل المعالجة اإللكترونية 
نات دفع الفواتير الحقا عن طريق شبكة ونقل بيا

إدارة وتنفيذ دفعات الفواتير , حاسوبية عالمية
التحويالت , مدفوعات الشراء اإللكترونية, اإللكترونية

إدارة وتنفيذ المعامالت المالية باستخدام , المالية
المعامالت النقدية , أجهزة االتصاالت المتنقلة

, تمان اإللكترونيةمعامالت بطاقات االئ, اإللكترونية
معامالت , معامالت بطاقات الخصم اإللكترونية

خدمات معالجة معامالت , بطاقات الهدايا اإللكترونية
توفير عملة افتراضية الستخدامها من , الدفع للتجار

قبل أعضاء مجموعات عبر اإلنترنت عن طريق 
توفير , خدمات التأمين, شبكات الكمبيوتر واالتصاالت

دفع الفواتير وخيارات المعامالت خدمة امنة ل
التجارية باستخدام أجهزة االتصاالت المتنقلة في 

توفير أدوات منهجية وتشخيصية لتسهيل , نقطة البيع
تسهيل تبادل , دفع الفواتير ومعالجة المعامالت المالية

المعلومات المالية فيما بين العمالء والشركات فيما 
تسهيل تبادل , نيةيتعلق بمعامالت التجارة اإللكترو

المعلومات المالية الالزمة إلنجاز معامالت التجارة 
 اإللكترونية بين العمالء والشركات 

In Respect of: Financial services; bill 
payment services; automated bill payment 
services; bill payment services provided 
through a website; electronic payment services 
involving electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data via a global 
computer network; management and 
execution of electronic bill payments, 
electronic purchase payments, and fund 
transfers; management and execution of 
financial transactions using mobile 
communication devices; electronic cash 
transactions; electronic credit card 
transactions; electronic debit card 
transactions; electronic gift card transactions; 
merchant payment transaction processing 
services; providing a virtual currency for use 
by members of an online community via 
computer and communication networks; 
insurance.; providing secure bill payment 
service and commercial transactions options 
using mobile communication devices at a point 
of sale; provision of systematic and diagnostic 
tools to facilitate bill payment and processing 
of financial transactions; facilitating the 
exchange of financial information between and 
among customers and businesses related to e-
commerce transactions; facilitating the 
exchange of financial information required for 
completion of e-commerce transactions 
between customers and businesses  

437

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32415  52303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات , تستعمل في غسيل وكي المالبس
عطور وزيوت , صابون, تنظيف وصقل وجلي وكشط

, للشعر( لوشن)غسول , مستحضرات تجميل, عطرية
 منظفات أسنان 

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

 In the name of: Spartan Modern شركة سبارتن الحديثة للصناعة : بأسم 
Industry Co.  

 Address: Amman P.O Box 3436 Postal االردن  00030الرمز البريدي  5353عمان ص    :العنوان 
code 11181 Jordan  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32416  52303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

المستحضرات الصيدلية والبيطرية : من اجل 
عدة لالستعمال الطبي ، والصحية، مواد الحمية الم

أغذية األطفال ، اللصوق الطبية ومواد التضميد ، 
المواد الخاصة بحشو األسنان والشمع الطبي ، 
المطهرات ، المستحضرات المستعملة في ابادة 
الهوام والحيوانات والحشرات الضارة والفطريات 

 واألعشا  الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides  

 In the name of: Spartan Modern تن الحديثة للصناعة شركة سبار: بأسم 
Industry Co.  

 Address: Amman P.O Box 3436 Postal االردن  00030الرمز البريدي  5353عمان ص    :العنوان 
code 11181 Jordan  

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

 

Address for Services :   
 

 

  
 

  

  Trade Mark No.: 32417  52302 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  53 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

القهوة والشاي، والكاكاو والقهوة : من اجل 
االصطناعية، األرز، التايباكو، والساغو، الدقيق، 

حضرات المصنوعة من الحبو ، الخبزو والمست
الفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل، 
والعسل األسود، الخميرة، ومسحوق الخبيز، الملح، 

، البهارات، (التوابل)الخردل، الخل والصالصات 
 الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.  

شركة سنقرط للتجارة واالسنثمار مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Sonqrott 
Leltejarah Walestethmar Mosahama 
Khososiya  

 Address: Phelestine Ramallah Aldefah فلسطين رام هللا الضفة الغربية  :العنوان 
Alghrbiya  

 البيرة البالوع :عنوان التبليغ 
  3برج مول فلسطين الطابق  

 

Address for Services :   
 

 

  

438
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  Trade Mark No.: 32416  52303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

المستحضرات الصيدلية والبيطرية : من اجل 
عدة لالستعمال الطبي ، والصحية، مواد الحمية الم

أغذية األطفال ، اللصوق الطبية ومواد التضميد ، 
المواد الخاصة بحشو األسنان والشمع الطبي ، 
المطهرات ، المستحضرات المستعملة في ابادة 
الهوام والحيوانات والحشرات الضارة والفطريات 

 واألعشا  الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides  

 In the name of: Spartan Modern تن الحديثة للصناعة شركة سبار: بأسم 
Industry Co.  

 Address: Amman P.O Box 3436 Postal االردن  00030الرمز البريدي  5353عمان ص    :العنوان 
code 11181 Jordan  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32419  52302 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  3 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
ركة للمسافرين وأقشطة، ساللم معدنية متح: من اجل 

كيبالت معدنية غير كهربائية، وصالت معدنية غير 
كهربائية للكيبالت، سالسل معدنية، ساللم معدنية، 
أدراج ودرجات معدنية للساللم، أدراج ودرجات 

 معدنية للساللم، ساللم كهربائية 

In Respect of: Boarding stairs of metal 
mobile for passengers ،Cable of metal non 
electric  ،Cable joints of metal non electric ،
Chains of metal ،(steps) stair treads ،scalators 
of metal  

 In the name of: Sharekat Tecno Falsten شركة تكنو فلسطني للمصاعد مسامهة خصوصية : أبسم 
Llmsaed Mosahama Khososiya  

 Address: Albireh Albalou Mojamaa  3الوع مجمع المحسيري التجاري طابق البيرة الب :العنوان 
Almahsiri Altejari Tabeq 5  

البيرة البالوع برج مول فلسطين طابق  :عنوان التبليغ 
 قر  بالزا مول  3
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32420  52323 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37  52 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 
  In Respect of: Elevator installation and repair تركيب واصالح المصاعد : من اجل 
شركة تكنو فلسطين للمصاعد مساهمة : بأسم 

 خصوصية 
In the name of: Sharekat Tecno Falsten 
Llmsaed Mosahama Khososiya  

 Address: Albireh Albalou Mojamaa البيرة البالوع مجمع المحسيري التجاري طابق  :العنوان 
Almahsiri Altejari Tabeq 5  

البيرة البالوع برج مول فلسطين  :عنوان التبليغ 
 قر  بالزا مول  3طابق 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32418  52303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  53/03/2302 :التاريخ 

أجهزة رفع، سبور للمصاعد،سالسل : من اجل 
، أجهزة تشغيل المصاعد ، (اجزاء االالت: )للمصاعد

د مصاعد ساللم كهربائية، مصاعد بخالف مصاع
 ( . ساللم كهربائية)التزلج ، درج متحرك

In Respect of: Elevating apparatus , 
Elevator belts , Elevator chains [parts of 
machines] , Elevator operating apparatus , 
Elevators [lifts] , Escalators , Lifts, other than 
ski-lifts , Moving staircases [escalators]  

شركة تكنو فلسطين للمصاعد مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Tecno Falsten 
Llmsaed Mosahama Khososiya  

 Address: Albireh Albalou Mojamaa  3البيرة البالوع مجمع المحسيري التجاري طابق  :العنوان 
Almahsiri Altejari Tabeq 5  

ة البالوع برج مول فلسطين البير :عنوان التبليغ 
 قر  بالزا مول  3طابق 

 

Address for Services :   
 

 

  

440

441
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443

444

445

 

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32421  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  31 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: GYPSUM BOARD الواح جبصين : من اجل 

 In the name of: ISMAIL AHMAD Y اسماعيل احمد يونس ابو زينة : بأسم 
ABUZEINA  

  Address: AL KHALIL AL SALAM ST الخليل شارع السالم  :العنوان 
 الخليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL 
AL SALAM ST   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32423  12421 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing,shoes المالبس واالحذية : من اجل 

 In the name of: YAZEED MARWAN يزيد مروان سعيد زغل : بأسم 
SAEED ZAGHAL  

  Address: ALKHALIL ALHAWWOZ  3212223440الخليل الحاووز االول  :العنوان 
الخليل الحاووز االول  :عنوان التبليغ 

3212223440  
 

Address for Services :  ALKHALIL 
ALHAWWOZ   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32425  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  31 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
 In Respect of: GLUING MATERIALS مواد اللصق الخاصة بالبناء : من اجل 

USING IN BUILDINGS  
 In the name of: alsharika almuttahida الشركة املتحدة للمواد الكيماوية : أبسم 

llmawad alkimawieh  
  Address: AL KHALIL ISSA  2222232ارع عيصى الخليل ش :العنوان 

  2222232الخليل شارع عيصى  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL ISSA  
 

 
  

 

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32421  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  31 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: GYPSUM BOARD الواح جبصين : من اجل 

 In the name of: ISMAIL AHMAD Y اسماعيل احمد يونس ابو زينة : بأسم 
ABUZEINA  

  Address: AL KHALIL AL SALAM ST الخليل شارع السالم  :العنوان 
 الخليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL 
AL SALAM ST   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32423  12421 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing,shoes المالبس واالحذية : من اجل 

 In the name of: YAZEED MARWAN يزيد مروان سعيد زغل : بأسم 
SAEED ZAGHAL  

  Address: ALKHALIL ALHAWWOZ  3212223440الخليل الحاووز االول  :العنوان 
الخليل الحاووز االول  :عنوان التبليغ 

3212223440  
 

Address for Services :  ALKHALIL 
ALHAWWOZ   
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  Trade Mark No.: 32427  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
خدمات تجارة التجزئة و الجملة في : من اجل 

 الحلويات العربية و الغربية 
In Respect of: Whole sale and retail trade 
services in Arabian & Western sweets  

شركة العنبتاوي و العجاوي للحلويات : بأسم 
 الشرقية والغربية 

In the name of: Anabtawi and Ajjawe for 
Oriental and Western Sweets Company  

  Address: Faisal Street, Downtown, Jenin جنين , وسط البلد, شارع فيصل :العنوان 
 نابلس، عمارة جاليريا سنتر، :عنوان التبليغ 

  207. ب. ص 
 

Address for Services :   
 

 
  

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32428  12427 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات ، : من اجل 

 االيواء المؤقت 
In Respect of: Services for providing food 
and drink, temporary accommodation  

للحلويات شركة العنبتاوي و العجاوي : بأسم 
 الشرقية والغربية 

In the name of: Anabtawi and Ajjawe for 
Oriental and Western Sweets Company  

  Address: Faisal Street, Downtown, Jenin جنين , وسط البلد, شارع فيصل :العنوان 
نابلس  -فراس اتيرة للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

  207: ب .ص-
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32431  12413 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: ghee products السمن ومنجات السمن : من اجل 

  In the name of: Sharekat waitroz algethaeya شركة وايت روز للمواد الغذائية : بأسم 
  Address: Nablus / beat eaba بيت ايبا / نابلس  :العنوان 

 بيت ايبا / نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Nablus / beat eaba  
 

 

  

446

447

448

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32431  12413 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: ghee products السمن ومنجات السمن : من اجل 

  In the name of: Sharekat waitroz algethaeya شركة وايت روز للمواد الغذائية : بأسم 
  Address: Nablus / beat eaba بيت ايبا / نابلس  :العنوان 

 بيت ايبا / نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Nablus / beat eaba  
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32431  12413 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: ghee products السمن ومنجات السمن : من اجل 

  In the name of: Sharekat waitroz algethaeya شركة وايت روز للمواد الغذائية : بأسم 
  Address: Nablus / beat eaba بيت ايبا / نابلس  :العنوان 

 بيت ايبا / نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Nablus / beat eaba  
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  Trade Mark No.: 32432  12412 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  34 : في الصنف

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات : من اجل 

المصنوعة من معادن نفيسة او مطلية بها ، غير 
الواردة في فئات اخرى ، المجوهرات واالحجار 
الكريمة ، ادوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت 

  34يندرج تحت الفئة  الدقيقة وكل ما

In Respect of: Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.  

 - In the name of: Nizar Ziad Mohammad Taha اد دمحم قضماني نزار زياد دمحم طه و سارة عم: بأسم 
Sara Emad Mohammad Kadmani  

 -شووارع عبوود الحميوود شووومان  - 23مبنووى  :العنوووان 
 / القدس  -بيت حنينا 

Address: Mabnah 20 - Sharea' Abed 
Alhameed Shoman - Beit hanina - Alquds  

شارع القدس البيرة  عمارة عائدون :عنوان التبليغ 
3207770077  

 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32433  12411 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  44 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
الخدمات الطبية ، الخدمات البيطرية ، : من اجل 

خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال 
للكائنات البشرية او الحيوانات، خدمات الزراعة 

  44ا يندرج تحت الفئة والبستنة والغابات وجميع م

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services.  

 In the name of: Mohammad Wadeaa دمحم وديع عزو كباجة : بأسم 
Aizo Kabajah  

شوووووارع  -عموووووارة الفوووووار  - G02مكتووووو   :العنووووووان 
 رام هللا  -الزهراء 

Address: Maktab G02 - Emarit Alfar - 
Sharea Alzahra -Ramallah  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3207770077  

 

Address for Services :   
 

ة المطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماي
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

449

450

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32432  12412 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  34 : في الصنف

  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات : من اجل 

المصنوعة من معادن نفيسة او مطلية بها ، غير 
الواردة في فئات اخرى ، المجوهرات واالحجار 
الكريمة ، ادوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت 

  34يندرج تحت الفئة  الدقيقة وكل ما

In Respect of: Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.  

 - In the name of: Nizar Ziad Mohammad Taha اد دمحم قضماني نزار زياد دمحم طه و سارة عم: بأسم 
Sara Emad Mohammad Kadmani  

 -شووارع عبوود الحميوود شووومان  - 23مبنووى  :العنوووان 
 / القدس  -بيت حنينا 

Address: Mabnah 20 - Sharea' Abed 
Alhameed Shoman - Beit hanina - Alquds  

شارع القدس البيرة  عمارة عائدون :عنوان التبليغ 
3207770077  

 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32433  12411 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  44 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
الخدمات الطبية ، الخدمات البيطرية ، : من اجل 

خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال 
للكائنات البشرية او الحيوانات، خدمات الزراعة 

  44ا يندرج تحت الفئة والبستنة والغابات وجميع م

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services.  

 In the name of: Mohammad Wadeaa دمحم وديع عزو كباجة : بأسم 
Aizo Kabajah  

شوووووارع  -عموووووارة الفوووووار  - G02مكتووووو   :العنووووووان 
 رام هللا  -الزهراء 

Address: Maktab G02 - Emarit Alfar - 
Sharea Alzahra -Ramallah  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3207770077  

 

Address for Services :   
 

ة المطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماي
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  



273العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32434  12414 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
بسكويت ، كعك ،حلوى ،رقائق، ,شيبس : ل من اج

كعك محلى ، حلويات ، رقائق ذرة ، دقيق ذرة 
،بوشار ، اقراص محالة ،منتجات الحبوب ، وجميع 

  13السلع والمواد المدرجة تحت صنف 

In Respect of: Ships, Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: Sharket B And R Lel Tasweeq م .خ.شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار م: بأسم 
W AlAsthmar Mosahmeh Khsosyeh 
Mahdodeh  

 Address: Bjaneb Masjid Moa'th Ben القدس  -الرام -بجان  مسجد معاذ ابن جبل  :العنوان 
Jabbal - Al Ram - Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3207770077  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32435  12412 :المة التجارية رقم الع
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
بسكويت ، كعك ،حلوى ،رقائق، ,شيبس : من اجل 

كعك محلى ، حلويات ، رقائق ذرة ، دقيق ذرة 
،بوشار ، اقراص محالة ،منتجات الحبوب ، وجميع 

  13المواد المدرجة تحت صنف السلع و

In Respect of: Ships, Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: Sharket B And R Lel م .خ.شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار م: بأسم 
Tasweeq W AlAsthmar Mosahmeh 
Khsosyeh Mahdodeh  

 Address: Bjaneb Masjid Moa'th Ben القدس  -الرام -بجان  مسجد معاذ ابن جبل  :العنوان 
Jabbal - Al Ram - Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3207770077  

 

Address for Services :   
 

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

 ة ذات االستخدام العام بمعزل عن العالم
 

   

 

 
  

451

452

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32434  12414 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
بسكويت ، كعك ،حلوى ،رقائق، ,شيبس : ل من اج

كعك محلى ، حلويات ، رقائق ذرة ، دقيق ذرة 
،بوشار ، اقراص محالة ،منتجات الحبوب ، وجميع 

  13السلع والمواد المدرجة تحت صنف 

In Respect of: Ships, Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: Sharket B And R Lel Tasweeq م .خ.شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار م: بأسم 
W AlAsthmar Mosahmeh Khsosyeh 
Mahdodeh  

 Address: Bjaneb Masjid Moa'th Ben القدس  -الرام -بجان  مسجد معاذ ابن جبل  :العنوان 
Jabbal - Al Ram - Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3207770077  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32435  12412 :المة التجارية رقم الع
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 30/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
بسكويت ، كعك ،حلوى ،رقائق، ,شيبس : من اجل 

كعك محلى ، حلويات ، رقائق ذرة ، دقيق ذرة 
،بوشار ، اقراص محالة ،منتجات الحبوب ، وجميع 

  13المواد المدرجة تحت صنف السلع و

In Respect of: Ships, Coffee, tea, cocoa, and 
artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: Sharket B And R Lel م .خ.شركة بي اند آر للتسويق واالستثمار م: بأسم 
Tasweeq W AlAsthmar Mosahmeh 
Khsosyeh Mahdodeh  

 Address: Bjaneb Masjid Moa'th Ben القدس  -الرام -بجان  مسجد معاذ ابن جبل  :العنوان 
Jabbal - Al Ram - Alquds  

عمارة عائدون شارع القدس البيرة  :عنوان التبليغ 
3207770077  

 

Address for Services :   
 

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

 ة ذات االستخدام العام بمعزل عن العالم
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  Trade Mark No.: 32436  12410 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 31/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: chocolate الشوكوالته : من اجل 

شركة احمد زلموط و اوالده الستيراد وتوزيع : بأسم 
 الغذائيه المواد 

In the name of: shareket ahmad wa awladh 
lesterad wa tawzee al mwad al ghezayah  

  خلف شركة جوال نابلس شارع رفيديا :Address شارع رفيديا خلف شركة جوال  -نابلس  :العنوان 
شارع رفيديا خلف شركة  -نابلس  :عنوان التبليغ 

 جوال 
 

Address for Services :   نابلس شارع رفيديا
   خلف شركة جوال

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32436  12410 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 31/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: chocolate الشوكوالته : من اجل 

شركة احمد زلموط و اوالده الستيراد وتوزيع : بأسم 
 الغذائيه المواد 

In the name of: shareket ahmad wa awladh 
lesterad wa tawzee al mwad al ghezayah  

  خلف شركة جوال نابلس شارع رفيديا :Address شارع رفيديا خلف شركة جوال  -نابلس  :العنوان 
شارع رفيديا خلف شركة  -نابلس  :عنوان التبليغ 

 جوال 
 

Address for Services :   نابلس شارع رفيديا
   خلف شركة جوال

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32437  12412 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  14 :في الصنف 
  Date: 31/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
السجائر، التبغ الخام او المصنع، منتجات : من اجل 

، السيجار (ليست الغراض طبية)التبغ، بدائل التبغ 
والسيجار الصغير، الوالعات، الكبريت، لوازم 
المدخنين، ورق السيجار وأنابي  السجائر وفالتر 
السجائر، أدوات الجي  للف السجائر، ماكنات تحمل 
باليد لحشو التبغ في االنابي  الورقية، السجائر 
االلكترونية، سوائل للسجائر االلكترونية، منتجات 

 التبغ لغرض تسخينها 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured ; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers’ articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette 
filters; pocket apparatus for rolling cigarettes; 
hand held machines for injecting tobacco into 
paper tubes; electronic cigarettes; liquids for 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated.  

 In the name of: British American . اينك( براندز)بريتش أميريكان توباكو : بأسم 
Tobacco (Brands) Inc.  

، ويلمنغتووووون، 133سوووونترفيل رود، سوووووت  2233 :العنوووووان 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 31737ديالوير 

Address: 2711 Centerville Road, Suite 
300, Wilmington, Delaware 19808, 
United States of America -  

ا شحادة، محامون، عزيز وفؤاد ورج :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

453

454

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32436  12410 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 31/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: chocolate الشوكوالته : من اجل 

شركة احمد زلموط و اوالده الستيراد وتوزيع : بأسم 
 الغذائيه المواد 

In the name of: shareket ahmad wa awladh 
lesterad wa tawzee al mwad al ghezayah  

  خلف شركة جوال نابلس شارع رفيديا :Address شارع رفيديا خلف شركة جوال  -نابلس  :العنوان 
شارع رفيديا خلف شركة  -نابلس  :عنوان التبليغ 

 جوال 
 

Address for Services :   نابلس شارع رفيديا
   خلف شركة جوال
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  Trade Mark No.: 32438  12417 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 31/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات تجميل ، مستحضرات تجميل : من اجل 

 للعناية بالبشرة 
In Respect of: Cosmetics , Skin care 
(Cosmetic preparations for)  

شركة اوسطية قشوع لالدوية والمستلزمات : بأسم 
 الطبية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Awsateyat 
Qashou lel adweyah Walmustalzamat 
Al tebiya Mosahama Khososiya  

 Address: Ramallah Almasyon Shar'e ن شارع خليل ابو ريا عمارة النخبة رام هللا المصيو :العنوان 
Khalel Abu Rayya Emaret Al Nokhba  

رام هللا المصيون شارع خليل ابو  :عنوان التبليغ 
 ريا عمارة النخبة 

 

Address for Services :  Ramallah 
Almasyon Shar'e Khalel Abu Rayya 
Emaret Al Nokhba  

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32439  12411 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 01/11/2017  33/33/2332 :التاريخ 
اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات : من اجل 

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

 جبات السريعة، الشاورما الو

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 meals, shawarma  

 In the name of: Wael Hussein Saleh ربيع وائل حسين صالح : بأسم 
Rabea  

  Address: Palestine Rammallah Shar'e Al Ersal فلسطين رام هللا شارع االرسال  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، :عنوان التبليغ 

 بجان  نادي السيارات  
Address for Services :   

 

ق الحماية المطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها ح
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

455
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  Trade Mark No.: 32439  12411 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 01/11/2017  33/33/2332 :التاريخ 
اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات : من اجل 

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

 جبات السريعة، الشاورما الو

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 meals, shawarma  

 In the name of: Wael Hussein Saleh ربيع وائل حسين صالح : بأسم 
Rabea  

  Address: Palestine Rammallah Shar'e Al Ersal فلسطين رام هللا شارع االرسال  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، :عنوان التبليغ 

 بجان  نادي السيارات  
Address for Services :   

 

ق الحماية المطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها ح
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32438  12417 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 31/10/2017  13/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات تجميل ، مستحضرات تجميل : من اجل 

 للعناية بالبشرة 
In Respect of: Cosmetics , Skin care 
(Cosmetic preparations for)  

شركة اوسطية قشوع لالدوية والمستلزمات : بأسم 
 الطبية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Awsateyat 
Qashou lel adweyah Walmustalzamat 
Al tebiya Mosahama Khososiya  

 Address: Ramallah Almasyon Shar'e ن شارع خليل ابو ريا عمارة النخبة رام هللا المصيو :العنوان 
Khalel Abu Rayya Emaret Al Nokhba  

رام هللا المصيون شارع خليل ابو  :عنوان التبليغ 
 ريا عمارة النخبة 

 

Address for Services :  Ramallah 
Almasyon Shar'e Khalel Abu Rayya 
Emaret Al Nokhba  

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  



276العدد الحادي والعرشون 2018/3/11
 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32440  12443 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 
  Date: 01/11/2017  33/33/2332 :التاريخ 

خدمات المطاعم والمقاهي والكافتريات : من اجل 
خدمات اعداد وتقديم وتزويد المأكوالت . والفنادق

 . والمشروبات والحلويات

In Respect of: Restaurant, Café, Cafeteria 
and hotel Services. Services, preparing, serving 
and providing food , drinks and Dessert  

  In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea وائل حسين صالح ربيع  :بأسم 
 Address: Palestine Rammallah Shar'e فلسطين رام هللا شارع االرسال  :العنوان 

Al Ersal  
 البيرة ، الشرفة ، :عنوان التبليغ 

 بجان  نادي السيارات  
Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32441  12443 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 01/11/2017  33/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او 
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
رية الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجا

من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 
للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

ادات ، المبيعات في مز(الطراف اخرى)المبيعات 
عامة، ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات 
المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (اخرى المنتوجات والخدمات لشركات

العينات، ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، 
وكاالت االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير 
االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 

457

458

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32440  12443 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 
  Date: 01/11/2017  33/33/2332 :التاريخ 

خدمات المطاعم والمقاهي والكافتريات : من اجل 
خدمات اعداد وتقديم وتزويد المأكوالت . والفنادق

 . والمشروبات والحلويات

In Respect of: Restaurant, Café, Cafeteria 
and hotel Services. Services, preparing, serving 
and providing food , drinks and Dessert  

  In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea وائل حسين صالح ربيع  :بأسم 
 Address: Palestine Rammallah Shar'e فلسطين رام هللا شارع االرسال  :العنوان 

Al Ersal  
 البيرة ، الشرفة ، :عنوان التبليغ 

 بجان  نادي السيارات  
Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32441  12443 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 01/11/2017  33/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او 
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
رية الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجا

من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 
للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

ادات ، المبيعات في مز(الطراف اخرى)المبيعات 
عامة، ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات 
المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (اخرى المنتوجات والخدمات لشركات

العينات، ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، 
وكاالت االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير 
االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
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الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، 

معلومات في قواعد بيانات حاسوب، النسخ، تجميع ال
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة 
األعمال التجارية أو الصناعية، إدارة أعمال فناني 
التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد 
الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، 

الخارجي، لصق اإلعالنات، الدعاية واإلعالن 
إستطالعات الرأي، تنظيم المعلومات في قواعد 
بيانات حاسوب، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، 
وكاالت البيع وترتي  خدمات البيع، خدمات البيع 
بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 
تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 

ا وباألخص االغذية الزبائن من معاينتها و شرائه
 . والمشروبات

advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods , 
Namely; Foods and drinks  

  In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea وائل حسين صالح ربيع : بأسم 
  Address: Palestine Rammallah Shar'e Al Ersal فلسطين رام هللا شارع االرسال  :العنوان 

 البيرة ، الشرفة ، :عنوان التبليغ 
 بجان  نادي السيارات  

Address for Services :   
 

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

 ة ذات االستخدام العام بمعزل عن العالم
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32441  12443 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 01/11/2017  33/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او 
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
رية الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجا

من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 
للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

ادات ، المبيعات في مز(الطراف اخرى)المبيعات 
عامة، ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات 
المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (اخرى المنتوجات والخدمات لشركات

العينات، ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، 
وكاالت االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير 
االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
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  Trade Mark No.: 32442  12442 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 01/11/2017  33/33/2332 :التاريخ 
قهوة ، قهوة اصطناعية ، مشروبات قهوة : من اجل 

مع حلي  ، منكهات قهوة ، مستحضرات نباتية 
وة ، قهوة غير محمصة ، تستخدم كبدائل للقه

 مشروبات اساسها القهوة 

In Respect of: Coffee , Coffee (Artificial ) , 
Coffee beverages with milk , Coffee flavorings 
[flavourings] , Coffee substitutes (Vegetal 
preparations for use as , Coffee (Unroasted) , 
Coffee-based beverages  

 In the name of: Basheer Younes بشير يونس حمادة قنيبي : أسم ب
Hamada Qunaibi  

  Address: Alquds Alram Emaret Qunaibi القدس الرام عمارة قنيبي  :العنوان 
 القدس الرام عمارة قنيبي  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Alquds Alram 
Emaret Qunaibi   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32442  12442 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 01/11/2017  33/33/2332 :التاريخ 
قهوة ، قهوة اصطناعية ، مشروبات قهوة : من اجل 

مع حلي  ، منكهات قهوة ، مستحضرات نباتية 
وة ، قهوة غير محمصة ، تستخدم كبدائل للقه

 مشروبات اساسها القهوة 

In Respect of: Coffee , Coffee (Artificial ) , 
Coffee beverages with milk , Coffee flavorings 
[flavourings] , Coffee substitutes (Vegetal 
preparations for use as , Coffee (Unroasted) , 
Coffee-based beverages  

 In the name of: Basheer Younes بشير يونس حمادة قنيبي : أسم ب
Hamada Qunaibi  

  Address: Alquds Alram Emaret Qunaibi القدس الرام عمارة قنيبي  :العنوان 
 القدس الرام عمارة قنيبي  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Alquds Alram 
Emaret Qunaibi   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32443  12441 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  44 :في الصنف 
  Date: 02/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

 –الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية: من اجل 
خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال 

خدمات الزراعة  –للكائنات البشرية والحيوانات
 . والبستنة والغابات

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services.  

 In the name of: sharekat huoman abeel شركة هيومن ابيل انترناشونال استراليا : بأسم 
entarnashonal ostralya  

  Address: jenin aneis buliding مقابل النمر مول  -عمارة االنيس  -حنين  :العنوان 
شارع حيفا دوار الداخلية -جنين  :عنوان التبليغ 

 بجان  اتحاد المقاولين 
Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

459
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  Trade Mark No.: 32443  12441 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  44 :في الصنف 
  Date: 02/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

 –الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية: من اجل 
خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال 

خدمات الزراعة  –للكائنات البشرية والحيوانات
 . والبستنة والغابات

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services.  

 In the name of: sharekat huoman abeel شركة هيومن ابيل انترناشونال استراليا : بأسم 
entarnashonal ostralya  

  Address: jenin aneis buliding مقابل النمر مول  -عمارة االنيس  -حنين  :العنوان 
شارع حيفا دوار الداخلية -جنين  :عنوان التبليغ 

 بجان  اتحاد المقاولين 
Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32445  12442 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 05/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
يه واالعالن واداره وتوجيه االعمال الدعا: من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: amro osama zaki عمرو اسامه زكي كلبونه : بأسم 
kalbouneh  

  Address: nablus - aldwar - tel :0599760086  3211203370 الدوار ، تلفون -نابلس  :العنوان 
 الدوار ، -نابلس  :عنوان التبليغ 

  3211203370تلفون  
 

Address for Services :  nablus - aldwar  
Tel :0599760086   

 
  

  
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 32446  12440 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  17 :في الصنف 

  Date: 05/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Telecommunications . وسائل االتصال: من اجل 

  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : بأسم 
  Address: nablus - aldwar - tel :0599760086  3211203370الدوار ، تلفون  -نابلس  :العنوان 

 الدوار ، -نابلس  :عنوان التبليغ 
  3211203370تلفون  

 

Address for Services :  nablus - aldwar  
Tel :0599760086  

 

 

  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32444  12444 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 

  Date: 05/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس و لباس القدم واغطية الراس :  من اجل

  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : بأسم 
  Address: nablus - aldwar - tel :0599760086  3211203370الدوار ، تلفون  -نابلس  :العنوان 

 الدوار ، -نابلس  :تبليغ عنوان ال
  3211203370تلفون  

 

Address for Services :  nablus - aldwar  
Tel :0599760086   

 

  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32444  12444 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 

  Date: 05/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس و لباس القدم واغطية الراس :  من اجل

  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : بأسم 
  Address: nablus - aldwar - tel :0599760086  3211203370الدوار ، تلفون  -نابلس  :العنوان 

 الدوار ، -نابلس  :تبليغ عنوان ال
  3211203370تلفون  

 

Address for Services :  nablus - aldwar  
Tel :0599760086   

 

  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32444  12444 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 

  Date: 05/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس و لباس القدم واغطية الراس :  من اجل

  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : بأسم 
  Address: nablus - aldwar - tel :0599760086  3211203370الدوار ، تلفون  -نابلس  :العنوان 

 الدوار ، -نابلس  :تبليغ عنوان ال
  3211203370تلفون  

 

Address for Services :  nablus - aldwar  
Tel :0599760086   

 

  

461

462

463

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32444  12444 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 

  Date: 05/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس و لباس القدم واغطية الراس :  من اجل

  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : بأسم 
  Address: nablus - aldwar - tel :0599760086  3211203370الدوار ، تلفون  -نابلس  :العنوان 

 الدوار ، -نابلس  :تبليغ عنوان ال
  3211203370تلفون  

 

Address for Services :  nablus - aldwar  
Tel :0599760086   
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  Trade Mark No.: 32447  12442 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 

  Date: 05/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear . المالبس ولباس القدم واغطية الراس: من اجل 

 In the name of: sharekat garwan شركة جروان لالستيراد والتصدير : بأسم 
lelestirad waltasder  

  / Address: nablus- dwar al huosen  312142202: دوار الحسين ت _ نابلس  :العنوان 
Tel : 092342565  

 دوار الحسين _ نابلس  :عنوان التبليغ 
  312142202: ت 
 

Address for Services :  nablus- dwar al 
huosen / tel : 092342565   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32449  12441 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 06/11/2017  30/33/2332 :لتاريخ ا
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، : من اجل 

مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة 
لالستعمال الطبي وأغذية للرضع واالطفال، لصقات 
ومواد ضماد، مواد حشو االسنان وشمع ط  
االسنان، مطهرات، مستحضرات البادة الحشرات 

رة، مبيدات فطريات ومبيدات والحيوانات الضا
 . أعشاب

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparation, sanitary preparations 
for medical purposes, dietetic substances 
adapted for medical use , food for babies, 
plasters, materials for dressings , material for 
stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides.  

 In the name of: Spartan Modern شركة سبارتن الحديثة للصناعة : بأسم 
Industry Company  

  Address: P.O.Box 3436 Amman, 11181Jordan األردن 33373الرمز البريدي  1410ب .عمان ص :العنوان 
نابلس  -فراس اتيرة للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

  207: ب .ص-
 

Address for Services :   
 

 

  

464

465

466

 

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32447  12442 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 

  Date: 05/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear . المالبس ولباس القدم واغطية الراس: من اجل 

 In the name of: sharekat garwan شركة جروان لالستيراد والتصدير : بأسم 
lelestirad waltasder  

  / Address: nablus- dwar al huosen  312142202: دوار الحسين ت _ نابلس  :العنوان 
Tel : 092342565  

 دوار الحسين _ نابلس  :عنوان التبليغ 
  312142202: ت 
 

Address for Services :  nablus- dwar al 
huosen / tel : 092342565   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32449  12441 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 06/11/2017  30/33/2332 :لتاريخ ا
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، : من اجل 

مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة 
لالستعمال الطبي وأغذية للرضع واالطفال، لصقات 
ومواد ضماد، مواد حشو االسنان وشمع ط  
االسنان، مطهرات، مستحضرات البادة الحشرات 

رة، مبيدات فطريات ومبيدات والحيوانات الضا
 . أعشاب

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparation, sanitary preparations 
for medical purposes, dietetic substances 
adapted for medical use , food for babies, 
plasters, materials for dressings , material for 
stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides.  

 In the name of: Spartan Modern شركة سبارتن الحديثة للصناعة : بأسم 
Industry Company  

  Address: P.O.Box 3436 Amman, 11181Jordan األردن 33373الرمز البريدي  1410ب .عمان ص :العنوان 
نابلس  -فراس اتيرة للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

  207: ب .ص-
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32451  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
( آالت)الت البناء واآلليات الروبوتية آ: من اجل 

، (البلدوزرات)الستخدامها في البناء؛ الجرافات 
، الحفارات، آالت بناء الطرق (آالت)جرافات حفر 

وآالت رصف الطرق، آالت الحفر، آالت حفر 
الصخور، آالت كنس الطرق، خالطات خرسانة، آالت 
وضع الخرسانة، آالت رصف الخرسانة، آالت توزيع 

رسانة والمعنى بها رافعات بالخراطيم للخرسانة، الخ
 آالت بناء الخرسانة، آ الت بناء الخرسانة 

In Respect of: Construction machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in 
construction, bulldozers, diggers (machines), 
excavators, road construction and road paving 
machines, drilling machines, rock drilling 
machines, road sweeping machines; concrete 
mixers, concrete placing machines, concrete 
paving machines, machines for distribution of 
concrete, namely, concrete placing booms, 
concrete construction machines  

بيتونستار ماكينا سانايى في تيجاريت انونيم : أسم ب
 شيركيتي 

In the name of: betonstar makina sanayi 
ve ticaret anonim sirketi  

عصمت باشوا ماهاليسوي، عصومان ديريوك جاديسوي،  :العنوان 
 تركيا  -، توربالي، ازمير 333: نو

Address: Ismetpasa Mahallesi, Osman Dirik 
Caddesi, No: 111, Torbali, Izmir - Turkey  

  372.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32451  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
( آالت)الت البناء واآلليات الروبوتية آ: من اجل 

، (البلدوزرات)الستخدامها في البناء؛ الجرافات 
، الحفارات، آالت بناء الطرق (آالت)جرافات حفر 

وآالت رصف الطرق، آالت الحفر، آالت حفر 
الصخور، آالت كنس الطرق، خالطات خرسانة، آالت 
وضع الخرسانة، آالت رصف الخرسانة، آالت توزيع 

رسانة والمعنى بها رافعات بالخراطيم للخرسانة، الخ
 آالت بناء الخرسانة، آ الت بناء الخرسانة 

In Respect of: Construction machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in 
construction, bulldozers, diggers (machines), 
excavators, road construction and road paving 
machines, drilling machines, rock drilling 
machines, road sweeping machines; concrete 
mixers, concrete placing machines, concrete 
paving machines, machines for distribution of 
concrete, namely, concrete placing booms, 
concrete construction machines  

بيتونستار ماكينا سانايى في تيجاريت انونيم : أسم ب
 شيركيتي 

In the name of: betonstar makina sanayi 
ve ticaret anonim sirketi  

عصمت باشوا ماهاليسوي، عصومان ديريوك جاديسوي،  :العنوان 
 تركيا  -، توربالي، ازمير 333: نو

Address: Ismetpasa Mahallesi, Osman Dirik 
Caddesi, No: 111, Torbali, Izmir - Turkey  

  372.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32452  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  32 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
أجهزة النقل البري و البحري؛ آالمركبات؛ و: من اجل 

شاحنات خلط الخرسانة؛ مركبات خلط الخرسانة؛ 
مركبات؛ مركبات لنقل الخرسانة؛ محركات وماتورات 

 للمركبات البرية 

In Respect of: Vehicles; apparatus for 
locomotion by land, air or water; concrete 
mixing trucks; concrete mixing vehicles; 
vehicles for the transportation of concrete; 
engines and motors for land vehicles  

بيتونستار ماكينا سانايى في تيجاريت انونيم : بأسم 
 شيركيتي 

In the name of: betonstar makina sanayi 
ve ticaret anonim sirketi  

سوي، عصمت باشوا ماهاليسوي، عصومان ديريوك جادي :العنوان 
 تركيا  -، توربالي، ازمير 333: نو

Address: Ismetpasa Mahallesi, Osman Dirik 
Caddesi, No: 111, Torbali, Izmir - Turkey  

  372.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32453  12421 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  7 :ف في الصن
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

الشوك والمالعق والسكاكين والقاطعات : من اجل 
غير الكهربائية وقطاعات الشرائح والقشارات 
الستخدام المطبخ بما في ذلك تلك المصنوعة من 

؛ (أسلحة)المعادن الثمينة؛ أسلحة بيضاء و شفرات 
هذا الصنف لالستخدام  األدوات واألجهزة ضمن

الشخصي للعناية بالجمال؛ األدوات واألجهزة ضمن 
هذا الصنف للحالقة وإزالة الشعر والعناية بأظافر 
اليدين والقدمين، أدوات يدوية كهربائية الستقامة او 
تملس وتجعيد الشعر، مقصات؛ األدوات اليدوية غير 
 الكهربائية التي يتم تشغيلها يدويا ضمن هذا الصنف
إلصالح اآلالت والمعدات والمركبات والجل االستخدام 
في البناء والزراعة والبستنة والغابات وأي منها 

 ليس من األدوات الكهربائية 

In Respect of: Forks, spoons, knives and 
non-electric cutters, slicers, peelers for kitchen 
use, including those made of precious metals; 
side arms and blades (weapons); tools and 
apparatus included in this class for personal 
beauty care use; tools and apparatus included 
in this class for shaving, epilation, manicure 
and pedicure, electric hand implements for 
straightening and curling hair, scissors; hand-
operated [non-electric] hand tools included in 
this class for the repair of machines, apparatus 
and vehicles and for use in construction, 
agriculture, horticultural and forestry, none of 
them being power tools  

 In the name of: BIGA DIS TICARET ليمتد شيركيتى بيجا ديش تيجاريت : بأسم 
LIMITED SIRKETI  

, 32: جميل بيرسيل تاشوتان إشومركيزي، نوو. بروف :العنوان 
 تركيا / ، إمينونو، اسطنبول 2: ، دي3: كيه

Address: prof. Cemil birsel tastan ismerkezi, 
no.17, k:1, d:5, eminonu, istanbul / turkey  

  372.بيت ساحور ص :ن التبليغ عنوا
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32451  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
( آالت)الت البناء واآلليات الروبوتية آ: من اجل 

، (البلدوزرات)الستخدامها في البناء؛ الجرافات 
، الحفارات، آالت بناء الطرق (آالت)جرافات حفر 

وآالت رصف الطرق، آالت الحفر، آالت حفر 
الصخور، آالت كنس الطرق، خالطات خرسانة، آالت 
وضع الخرسانة، آالت رصف الخرسانة، آالت توزيع 

رسانة والمعنى بها رافعات بالخراطيم للخرسانة، الخ
 آالت بناء الخرسانة، آ الت بناء الخرسانة 

In Respect of: Construction machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in 
construction, bulldozers, diggers (machines), 
excavators, road construction and road paving 
machines, drilling machines, rock drilling 
machines, road sweeping machines; concrete 
mixers, concrete placing machines, concrete 
paving machines, machines for distribution of 
concrete, namely, concrete placing booms, 
concrete construction machines  

بيتونستار ماكينا سانايى في تيجاريت انونيم : أسم ب
 شيركيتي 

In the name of: betonstar makina sanayi 
ve ticaret anonim sirketi  

عصمت باشوا ماهاليسوي، عصومان ديريوك جاديسوي،  :العنوان 
 تركيا  -، توربالي، ازمير 333: نو

Address: Ismetpasa Mahallesi, Osman Dirik 
Caddesi, No: 111, Torbali, Izmir - Turkey  

  372.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  
467

468

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32451  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
( آالت)الت البناء واآلليات الروبوتية آ: من اجل 

، (البلدوزرات)الستخدامها في البناء؛ الجرافات 
، الحفارات، آالت بناء الطرق (آالت)جرافات حفر 

وآالت رصف الطرق، آالت الحفر، آالت حفر 
الصخور، آالت كنس الطرق، خالطات خرسانة، آالت 
وضع الخرسانة، آالت رصف الخرسانة، آالت توزيع 

رسانة والمعنى بها رافعات بالخراطيم للخرسانة، الخ
 آالت بناء الخرسانة، آ الت بناء الخرسانة 

In Respect of: Construction machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in 
construction, bulldozers, diggers (machines), 
excavators, road construction and road paving 
machines, drilling machines, rock drilling 
machines, road sweeping machines; concrete 
mixers, concrete placing machines, concrete 
paving machines, machines for distribution of 
concrete, namely, concrete placing booms, 
concrete construction machines  

بيتونستار ماكينا سانايى في تيجاريت انونيم : أسم ب
 شيركيتي 

In the name of: betonstar makina sanayi 
ve ticaret anonim sirketi  

عصمت باشوا ماهاليسوي، عصومان ديريوك جاديسوي،  :العنوان 
 تركيا  -، توربالي، ازمير 333: نو

Address: Ismetpasa Mahallesi, Osman Dirik 
Caddesi, No: 111, Torbali, Izmir - Turkey  

  372.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32453  12421 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  7 :ف في الصن
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

الشوك والمالعق والسكاكين والقاطعات : من اجل 
غير الكهربائية وقطاعات الشرائح والقشارات 
الستخدام المطبخ بما في ذلك تلك المصنوعة من 

؛ (أسلحة)المعادن الثمينة؛ أسلحة بيضاء و شفرات 
هذا الصنف لالستخدام  األدوات واألجهزة ضمن

الشخصي للعناية بالجمال؛ األدوات واألجهزة ضمن 
هذا الصنف للحالقة وإزالة الشعر والعناية بأظافر 
اليدين والقدمين، أدوات يدوية كهربائية الستقامة او 
تملس وتجعيد الشعر، مقصات؛ األدوات اليدوية غير 
 الكهربائية التي يتم تشغيلها يدويا ضمن هذا الصنف
إلصالح اآلالت والمعدات والمركبات والجل االستخدام 
في البناء والزراعة والبستنة والغابات وأي منها 

 ليس من األدوات الكهربائية 

In Respect of: Forks, spoons, knives and 
non-electric cutters, slicers, peelers for kitchen 
use, including those made of precious metals; 
side arms and blades (weapons); tools and 
apparatus included in this class for personal 
beauty care use; tools and apparatus included 
in this class for shaving, epilation, manicure 
and pedicure, electric hand implements for 
straightening and curling hair, scissors; hand-
operated [non-electric] hand tools included in 
this class for the repair of machines, apparatus 
and vehicles and for use in construction, 
agriculture, horticultural and forestry, none of 
them being power tools  

 In the name of: BIGA DIS TICARET ليمتد شيركيتى بيجا ديش تيجاريت : بأسم 
LIMITED SIRKETI  

, 32: جميل بيرسيل تاشوتان إشومركيزي، نوو. بروف :العنوان 
 تركيا / ، إمينونو، اسطنبول 2: ، دي3: كيه

Address: prof. Cemil birsel tastan ismerkezi, 
no.17, k:1, d:5, eminonu, istanbul / turkey  

  372.بيت ساحور ص :ن التبليغ عنوا
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32454  12424 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: RICE االرز : من اجل 

 In the name of: sharikat al kafrawi ثمار المواد الغذائية شركة الكفراوي الست: بأسم 
lestithmar almawad al githaiah  

  Address: AL KHALIL الخليل حارة الشيخ  :العنوان 
 الخليل حارة الشيخ  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  

 

 

  

469

470

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32453  12421 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  7 :ف في الصن
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

الشوك والمالعق والسكاكين والقاطعات : من اجل 
غير الكهربائية وقطاعات الشرائح والقشارات 
الستخدام المطبخ بما في ذلك تلك المصنوعة من 

؛ (أسلحة)المعادن الثمينة؛ أسلحة بيضاء و شفرات 
هذا الصنف لالستخدام  األدوات واألجهزة ضمن

الشخصي للعناية بالجمال؛ األدوات واألجهزة ضمن 
هذا الصنف للحالقة وإزالة الشعر والعناية بأظافر 
اليدين والقدمين، أدوات يدوية كهربائية الستقامة او 
تملس وتجعيد الشعر، مقصات؛ األدوات اليدوية غير 
 الكهربائية التي يتم تشغيلها يدويا ضمن هذا الصنف
إلصالح اآلالت والمعدات والمركبات والجل االستخدام 
في البناء والزراعة والبستنة والغابات وأي منها 

 ليس من األدوات الكهربائية 

In Respect of: Forks, spoons, knives and 
non-electric cutters, slicers, peelers for kitchen 
use, including those made of precious metals; 
side arms and blades (weapons); tools and 
apparatus included in this class for personal 
beauty care use; tools and apparatus included 
in this class for shaving, epilation, manicure 
and pedicure, electric hand implements for 
straightening and curling hair, scissors; hand-
operated [non-electric] hand tools included in 
this class for the repair of machines, apparatus 
and vehicles and for use in construction, 
agriculture, horticultural and forestry, none of 
them being power tools  

 In the name of: BIGA DIS TICARET ليمتد شيركيتى بيجا ديش تيجاريت : بأسم 
LIMITED SIRKETI  

, 32: جميل بيرسيل تاشوتان إشومركيزي، نوو. بروف :العنوان 
 تركيا / ، إمينونو، اسطنبول 2: ، دي3: كيه

Address: prof. Cemil birsel tastan ismerkezi, 
no.17, k:1, d:5, eminonu, istanbul / turkey  

  372.بيت ساحور ص :ن التبليغ عنوا
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32454  12424 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: RICE االرز : من اجل 

 In the name of: sharikat al kafrawi ثمار المواد الغذائية شركة الكفراوي الست: بأسم 
lestithmar almawad al githaiah  

  Address: AL KHALIL الخليل حارة الشيخ  :العنوان 
 الخليل حارة الشيخ  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  

 

 

  
 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32455  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  42 :في الصنف 
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 
والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
الصناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 

المخزون،  وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 
الكمبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق 
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 
الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم 
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 

واالختبار والرصد والتفتيش، والتطوير والتصميم 
والتحليل في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية 
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 
الحاسوبية والشبكات الحاسوبية، واستئجار برامج 
الحاسوب، خدمات النصح والمشورة في مجال 

لمعلومات وادارة المعلومات، وتقديمها تكنولوجيا ا
وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 

والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 
 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
computer consulting services in the field of 
computer security; consultancy and advice 
relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; information technology 
and information management consulting and 
advisory services; provision of on-line and 
print information, advice and consultancy 
relating to all the services in this class  

-In the name of: Sharakat Al-Madares AL رعاية وتنمية االطفال شركة المدارس الحديثة ل: بأسم 
Hadeetha Lrea'ayat w Tanmeyat Al Atfal  

  Address: Palestine- Nablus نابلس / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

ماية مطلقة على استخدام عبارة مشروطه بعدم منح ح
 المدارس االنجليزية الحديثة 

 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32455  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  42 :في الصنف 
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 
والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
الصناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 

المخزون،  وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 
الكمبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق 
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 
الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم 
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 

واالختبار والرصد والتفتيش، والتطوير والتصميم 
والتحليل في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية 
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 
الحاسوبية والشبكات الحاسوبية، واستئجار برامج 
الحاسوب، خدمات النصح والمشورة في مجال 

لمعلومات وادارة المعلومات، وتقديمها تكنولوجيا ا
وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 

والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 
 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
computer consulting services in the field of 
computer security; consultancy and advice 
relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; information technology 
and information management consulting and 
advisory services; provision of on-line and 
print information, advice and consultancy 
relating to all the services in this class  

-In the name of: Sharakat Al-Madares AL رعاية وتنمية االطفال شركة المدارس الحديثة ل: بأسم 
Hadeetha Lrea'ayat w Tanmeyat Al Atfal  

  Address: Palestine- Nablus نابلس / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

ماية مطلقة على استخدام عبارة مشروطه بعدم منح ح
 المدارس االنجليزية الحديثة 
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  Trade Mark No.: 32456  12420 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

لنشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او ا
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 
من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 

عاية واإلعالن أو للعمالء،خدمات إعداد نماذج الد
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

، المبيعات في مزادات (الطراف اخرى)المبيعات 
عامة، ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات 

ارية التي تتكون من طلبات المساعدة لالنشطة التج
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى

العينات، ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، 
االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير وكاالت 

االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 
الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32455  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  42 :في الصنف 
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 
والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
الصناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 

المخزون،  وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 
الكمبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق 
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 
الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم 
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 

واالختبار والرصد والتفتيش، والتطوير والتصميم 
والتحليل في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية 
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 
الحاسوبية والشبكات الحاسوبية، واستئجار برامج 
الحاسوب، خدمات النصح والمشورة في مجال 

لمعلومات وادارة المعلومات، وتقديمها تكنولوجيا ا
وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 

والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 
 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
computer consulting services in the field of 
computer security; consultancy and advice 
relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; information technology 
and information management consulting and 
advisory services; provision of on-line and 
print information, advice and consultancy 
relating to all the services in this class  

-In the name of: Sharakat Al-Madares AL رعاية وتنمية االطفال شركة المدارس الحديثة ل: بأسم 
Hadeetha Lrea'ayat w Tanmeyat Al Atfal  

  Address: Palestine- Nablus نابلس / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

ماية مطلقة على استخدام عبارة مشروطه بعدم منح ح
 المدارس االنجليزية الحديثة 
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  Trade Mark No.: 32455  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  42 :في الصنف 
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

الخدمات التكنولوجية و خدمات البحث : من اجل 
والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحليل والبحث 
الصناعي، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 

المخزون،  وبرامج المحاسبة والتسويق وادارة
وخدمات استشارات الكمبيوتر في مجال حماية 
الكمبيوتر، وتقديم االستشارات والمشورة فيما يتعلق 
بالتقييم واختيار وتنفيذ برامج الكمبيوتر، والبرامج 
الثابتة ، واألجهزة، وتكنولوجيا المعلومات ونظم 
معالجة البيانات، برمجة الكمبيوتر، واألبحاث 

واالختبار والرصد والتفتيش، والتطوير والتصميم 
والتحليل في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية 
وأجهزة الكمبيوتر، ونظم الكمبيوتر وشبكات 
الكمبيوتر، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر والنظم 
الحاسوبية والشبكات الحاسوبية، واستئجار برامج 
الحاسوب، خدمات النصح والمشورة في مجال 

لمعلومات وادارة المعلومات، وتقديمها تكنولوجيا ا
وبشكل مطبوع، ( اون الين) عن طريق الهواء 

والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 
 . المذكورة في هذا الصنف

In Respect of: Technological services and 
research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; 
computer consulting services in the field of 
computer security; consultancy and advice 
relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, 
firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in 
the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; 
planning in the fields of computers, computer 
systems and computer networks; rental of 
computer software; information technology 
and information management consulting and 
advisory services; provision of on-line and 
print information, advice and consultancy 
relating to all the services in this class  

-In the name of: Sharakat Al-Madares AL رعاية وتنمية االطفال شركة المدارس الحديثة ل: بأسم 
Hadeetha Lrea'ayat w Tanmeyat Al Atfal  

  Address: Palestine- Nablus نابلس / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

ماية مطلقة على استخدام عبارة مشروطه بعدم منح ح
 المدارس االنجليزية الحديثة 
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  Trade Mark No.: 32456  12420 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

لنشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او ا
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 
من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 

عاية واإلعالن أو للعمالء،خدمات إعداد نماذج الد
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

، المبيعات في مزادات (الطراف اخرى)المبيعات 
عامة، ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات 

ارية التي تتكون من طلبات المساعدة لالنشطة التج
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى

العينات، ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، 
االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير وكاالت 

االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 
الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 

تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب، النسخ، 
ساعدة في إدارة تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، الم

األعمال التجارية أو الصناعية، إدارة أعمال فناني 
التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد 
الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، 
لصق اإلعالنات، الدعاية واإلعالن الخارجي، 
إستطالعات الرأي، تنظيم المعلومات في قواعد 

 . وص الدعاية واإلعالنبيانات حاسوب، نشر نص

dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising  

-In the name of: Sharakat Al-Madares AL شركة المدارس الحديثة لرعاية وتنمية االطفال : بأسم 
Hadeetha Lrea'ayat w Tanmeyat Al Atfal  

  Address: Palestine- Nablus نابلس / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

مشروطه بعدم منح حماية مطلقة على استخدام عبارة 
 المدارس االنجليزية الحديثة 

 

   
 

 
  

472
 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32457  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
االصطناعية، االرز، التابيوكا والساغو، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 

عسل النحل والفطائر والحلويات، الحلويات المثلجة، 
والعسل االسود، والخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، 

، البهارات، (التوابل) الخردل، الخل والصلصات 
 الثلج ، السكاكر والمكسرات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice ,Candy and nuts.  

شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر : بأسم 
 والحلويات 

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

  Address: Palestine- Ramallah رام هللا / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

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

 

   

 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32457  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
االصطناعية، االرز، التابيوكا والساغو، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 

عسل النحل والفطائر والحلويات، الحلويات المثلجة، 
والعسل االسود، والخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، 

، البهارات، (التوابل) الخردل، الخل والصلصات 
 الثلج ، السكاكر والمكسرات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice ,Candy and nuts.  

شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر : بأسم 
 والحلويات 

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

  Address: Palestine- Ramallah رام هللا / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق : 
ت الوصفية واألرقام باستخدام الكلمات والعبارات والرسوما
 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32458  12427 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او 
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 
من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 

دعاية واإلعالن أو للعمالء،خدمات إعداد نماذج ال
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

، المبيعات في مزادات (الطراف اخرى)المبيعات 
عامة، ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق، خدمات 

جارية التي تتكون من طلبات المساعدة لالنشطة الت
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى

العينات، ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، 
االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير  وكاالت

االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 
الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32457  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
االصطناعية، االرز، التابيوكا والساغو، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 

عسل النحل والفطائر والحلويات، الحلويات المثلجة، 
والعسل االسود، والخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، 

، البهارات، (التوابل) الخردل، الخل والصلصات 
 الثلج ، السكاكر والمكسرات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice ,Candy and nuts.  

شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر : بأسم 
 والحلويات 

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

  Address: Palestine- Ramallah رام هللا / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

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

 

   

 

 
  

473
 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32457  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 
  Date: 07/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
االصطناعية، االرز، التابيوكا والساغو، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 

عسل النحل والفطائر والحلويات، الحلويات المثلجة، 
والعسل االسود، والخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، 

، البهارات، (التوابل) الخردل، الخل والصلصات 
 الثلج ، السكاكر والمكسرات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice ,Candy and nuts.  

شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر : بأسم 
 والحلويات 

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

  Address: Palestine- Ramallah رام هللا / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق : 
ت الوصفية واألرقام باستخدام الكلمات والعبارات والرسوما
 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب، النسخ، 
مساعدة في إدارة تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، ال

األعمال التجارية أو الصناعية، إدارة أعمال فناني 
التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد 
الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، 
لصق اإلعالنات، الدعاية واإلعالن الخارجي، 
إستطالعات الرأي، تنظيم المعلومات في قواعد 

صوص الدعاية واإلعالن، بيانات حاسوب، نشر ن
وكاالت البيع وترتي  خدمات البيع، خدمات البيع 
بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 
تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 
الزبائن من معاينتها و شرائها وباألخص االغذية 

 والمشروبات والحلويات والمكسرات 

dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods , 
Namely; Foods, drinks, Candy and nuts.  

 In the name of: Shareket Mahmas شركة حممص عويضة للمكسرات والسكاكر واحللوايت : أبسم 
Aweidah Lel Moksrat W Al Sakaker W 
Al Halawyat  

  Address: Palestine- Ramallah رام هللا / فلسطين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

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

  ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

   

 

 
  

 
 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32459  12421 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  12 :في الصنف 

  Date: 08/11/2017  37/33/2332 :التاريخ 
، ماء معدني فوار، (مشروبات)مياه معدنية: من اجل 

ماء الصودا، مياه طبيعية فواره، مياه الشرب 
 . ، مشروبات غير كحولية(ينابيعماء ال)الصحية 

In Respect of: mineral water(beverages), 
seltzer water, soda water, water (setzer-)waters 
(table-), beverages (non-alcoholic-).  

 In the name of: Alsherka Alarbeh الشركة العربية االسبانية لالستيراد والتصدير : بأسم 
Alsbaneh Llestirad W Altsder  

 الشارع الرئيسي-حي الصلعة -عناتا/القدس :العنوان 
  3207000222تلفون 

Address: Alqods/Anata-Hai Alsla'a-
Alshaea Alra'esi .Phon No:0568666772  

الشارع -حي الصلعة -عناتا/القدس :عنوان التبليغ 
  3207000222تلفون .الرئيسي

 

Address for Services :  Alqods/Anata-Hai 
Alsla'a-Alshaea Alra'esi . Tel:0568666772  
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  Trade Mark No.: 32459  12421 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  12 :في الصنف 

  Date: 08/11/2017  37/33/2332 :التاريخ 
، ماء معدني فوار، (مشروبات)مياه معدنية: من اجل 

ماء الصودا، مياه طبيعية فواره، مياه الشرب 
 . ، مشروبات غير كحولية(ينابيعماء ال)الصحية 

In Respect of: mineral water(beverages), 
seltzer water, soda water, water (setzer-)waters 
(table-), beverages (non-alcoholic-).  

 In the name of: Alsherka Alarbeh الشركة العربية االسبانية لالستيراد والتصدير : بأسم 
Alsbaneh Llestirad W Altsder  

 الشارع الرئيسي-حي الصلعة -عناتا/القدس :العنوان 
  3207000222تلفون 

Address: Alqods/Anata-Hai Alsla'a-
Alshaea Alra'esi .Phon No:0568666772  

الشارع -حي الصلعة -عناتا/القدس :عنوان التبليغ 
  3207000222تلفون .الرئيسي

 

Address for Services :  Alqods/Anata-Hai 
Alsla'a-Alshaea Alra'esi . Tel:0568666772  
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  Trade Mark No.: 32466  12400 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  14 :في الصنف 

  Date: 08/11/2017  37/33/2332 :التاريخ 
المعسل، التبغ ، أدوات المدخنين ، : من اجل 

 . الكبريت
In Respect of: Molasses , Tobacco; smokers’ 
articles; matches.  

  In the name of: BMJ Industries FZCO بي أم جي اندستريز ش م ح : بأسم 
راس الخيمووة ،  -المنطقووة الحوورة –الجزيوورة الحموورا  :العنوووان 

 االمارات العربية المتحدة 
Address: Alhamrah Island – Rak Free 
Zone Area – Ras Al Kheymah – UAE  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32467  12402 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  14 :في الصنف 

  Date: 08/11/2017  37/33/2332 :التاريخ 
المعسل، التبغ ، أدوات المدخنين ، : من اجل 

 . لكبريتا
In Respect of: Molasses , Tobacco; smokers’ 
articles; matches.  

  In the name of: BMJ Industries FZCO بي أم جي اندستريز ش م ح : بأسم 
راس الخيمووة ،  -المنطقووة الحوورة –الجزيوورة الحموورا  :العنوووان 

 االمارات العربية المتحدة 
Address: Alhamrah Island – Rak Free 
Zone Area – Ras Al Kheymah – UAE  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32468  12407 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4  4 :في الصنف 
  Date: 09/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
ل  فحم ،حط  ، فحم ، قوا(وقود )فحم : من اجل 

 الوقود ، قوال  خش  
In Respect of: Charcoal [fuel] , Coal , Coal 
briquettes , Firewood , Wood briquettes  

 In the name of: Manal Khames منال خميس دمحم ناجي : بأسم 
Mohamad Naji  

  Address: Ramallah Betuniya رام هللا بيتونيا  :العنوان 
 رام هللا بيتونيا  :تبليغ عنوان ال

 
Address for Services :  Ramallah Betuniya  

 

 
  

475
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  Trade Mark No.: 32466  12400 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  14 :في الصنف 

  Date: 08/11/2017  37/33/2332 :التاريخ 
المعسل، التبغ ، أدوات المدخنين ، : من اجل 

 . الكبريت
In Respect of: Molasses , Tobacco; smokers’ 
articles; matches.  

  In the name of: BMJ Industries FZCO بي أم جي اندستريز ش م ح : بأسم 
راس الخيمووة ،  -المنطقووة الحوورة –الجزيوورة الحموورا  :العنوووان 

 االمارات العربية المتحدة 
Address: Alhamrah Island – Rak Free 
Zone Area – Ras Al Kheymah – UAE  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32467  12402 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  14 :في الصنف 

  Date: 08/11/2017  37/33/2332 :التاريخ 
المعسل، التبغ ، أدوات المدخنين ، : من اجل 

 . لكبريتا
In Respect of: Molasses , Tobacco; smokers’ 
articles; matches.  

  In the name of: BMJ Industries FZCO بي أم جي اندستريز ش م ح : بأسم 
راس الخيمووة ،  -المنطقووة الحوورة –الجزيوورة الحموورا  :العنوووان 

 االمارات العربية المتحدة 
Address: Alhamrah Island – Rak Free 
Zone Area – Ras Al Kheymah – UAE  

 سلفيت  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32468  12407 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4  4 :في الصنف 
  Date: 09/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
ل  فحم ،حط  ، فحم ، قوا(وقود )فحم : من اجل 

 الوقود ، قوال  خش  
In Respect of: Charcoal [fuel] , Coal , Coal 
briquettes , Firewood , Wood briquettes  

 In the name of: Manal Khames منال خميس دمحم ناجي : بأسم 
Mohamad Naji  

  Address: Ramallah Betuniya رام هللا بيتونيا  :العنوان 
 رام هللا بيتونيا  :تبليغ عنوان ال

 
Address for Services :  Ramallah Betuniya  
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  Trade Mark No.: 32469  12401 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  0 :في الصنف 

  Date: 09/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: aluminum foil رقائق المنيوم : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT TARGET م . خ . شركة تارجت االستثمارية م : بأسم 
AL-ESTETHMARIYEH M . K . M  

 شارع عين ساره مقابل جوال  -الخليل  :العنوان 
  32-2233311: تلفون 

Address: alkaleel - share' ein sarah  
Tel :02-2211133  

عين ساره مقابل  شارع -الخليل  :عنوان التبليغ 
  32-2233311: تلفون  -جوال 

 

Address for Services :  ALKALEEL - 
SHARE' EIN SARAH - TEL :02-2211133  
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480

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32469  12401 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  0 :في الصنف 

  Date: 09/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: aluminum foil رقائق المنيوم : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT TARGET م . خ . شركة تارجت االستثمارية م : بأسم 
AL-ESTETHMARIYEH M . K . M  

 شارع عين ساره مقابل جوال  -الخليل  :العنوان 
  32-2233311: تلفون 

Address: alkaleel - share' ein sarah  
Tel :02-2211133  

عين ساره مقابل  شارع -الخليل  :عنوان التبليغ 
  32-2233311: تلفون  -جوال 

 

Address for Services :  ALKALEEL - 
SHARE' EIN SARAH - TEL :02-2211133  

 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32470  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  12 :في الصنف 

  Date: 09/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : اجل من 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، 
مشروبات مستخلصة من الفواكه ، شراب 

 . ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers: mineral and aerated 
waters and other non- alcoholic beverages : 
fruit beverages and fruit juices : syrups and 
other preparations for making beverages.  

شركة السالم الحديثة لتعبئة المياه واالستثمار : بأسم 
 . المساهمة الخصوصية المحدودة

In the name of: shareket al salam al hadetheh 
letaabeat al meah , hghsjelhv al mosahameh el 
khososeah el mahdodeh  

  Address: Ramallah رام هللا  :العنوان 
  3رام هللا وسط البلد عمارة دير الالتين ط: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32470  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  12 :في الصنف 

  Date: 09/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
والمياه المعدنية ( شراب الشعير)البيرة : اجل من 

والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، 
مشروبات مستخلصة من الفواكه ، شراب 

 . ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers: mineral and aerated 
waters and other non- alcoholic beverages : 
fruit beverages and fruit juices : syrups and 
other preparations for making beverages.  

شركة السالم الحديثة لتعبئة المياه واالستثمار : بأسم 
 . المساهمة الخصوصية المحدودة

In the name of: shareket al salam al hadetheh 
letaabeat al meah , hghsjelhv al mosahameh el 
khososeah el mahdodeh  

  Address: Ramallah رام هللا  :العنوان 
  3رام هللا وسط البلد عمارة دير الالتين ط: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32471  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: CONDITIONER المكيفات : من اجل 

 In the name of: sharikat albatool شركة البتول للموبيليا واالجهزة الكهربائية : بأسم 
llmobilia walajhizaalkahrabaieh  

  Address: AL KHALIL  3211173420الخليل بيت عوا  :العنوان 
  3211173420الخليل بيت عوا  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  

 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32471  12423 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: CONDITIONER المكيفات : من اجل 

 In the name of: sharikat albatool شركة البتول للموبيليا واالجهزة الكهربائية : بأسم 
llmobilia walajhizaalkahrabaieh  

  Address: AL KHALIL  3211173420الخليل بيت عوا  :العنوان 
  3211173420الخليل بيت عوا  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  
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  Trade Mark No.: 32474  12424 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1  3 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
يائية مذيبات للورنيش؛ المواد الكيم: من اجل 

الصناعية؛ العوامل الكيميائية ذات الفاعلية السطحية؛ 
الكيماويات المنقية للمياه؛ الماء المقطر؛ أثير 
الغليكول؛ المحاليل المضادة للفطريات للمجمعات؛ 
المواد المخفضة لألصوات في محركات اإلحتراق 
الداخلي؛ مبردات محركات المركبات؛ ماء حمضي 

ئل للمكابح؛ خالت إلعادة شحن المراكم؛ سوا
؛ المستحضرات المضافة، [كيماويات(]أسيتات)

المواد الكيميائية، لوقود المحركات؛ سوائل منع 
؛ سوائل [بالستيك غير معالج]التجمد؛ مواد ترشيح 

لنظام التوجيه اآللي؛ سوائل نقل الحركة؛ 
؛ سوائل (خلون)مستحضرات تنقية الزيوت؛ أستون 

ماويات المستخدمة الدارات الهيدروليكية؛ الكي
لتصنيع الدهانات؛ لواصق لإلطارات المضغوطة؛ 
المواد الكيميائية المضافة للزيوت؛ مشتتات الزيت؛ 
مستحضرات إزالة الملوحة من المياه؛ معجونة 
اسمنت زيتي؛ اثيرات؛ مستحضرات منع الغليان 
لمبردات المحركات؛ غليسرين ألغراض صناعية؛ 

مستحضرات ] مشتتات البترول؛ مواد ترشيح
؛ (البترول)؛ اإلضافات المنظفة للبنزين [كيميائية

سوائل إزالة السلفات من المجمعات؛ مواد ترشيح 
؛ العناصر الكيميائية االنشطارية؛ [مواد معدنية]

 . البنزين؛ البنزول؛ الزيلين؛ الزايلول

In Respect of: Solvents for varnishes; 
industrial chemicals; surface-active chemical 
agents; water-purifying chemicals; distilled 
water; glycol ether; anti-frothing solutions for 
accumulators; anti-knock substances for 
internal combustion engines; coolants for 
vehicle engines; acidulated water for 
recharging accumulators; brake fluid; acetates 
[chemicals]; additives, chemical, to motor fuel; 
antifreeze; filtering materials [unprocessed 
plastics]; power steering fluid; transmission 
fluid; oil-purifying chemicals; acetone; fluids 
for hydraulic circuits; chemicals for the 
manufacture of paints; cement for pneumatic 
tires [tyres]; chemical additives for oils; oil 
dispersants; water-softening preparations; oil 
cement [putty]; ethers; anti-boil preparations 
for engine coolants; glycerine for industrial 
purposes; petroleum dispersants; filtering 
materials [chemical preparations]; detergent 
additives to gasoline [petrol]; liquids for 
removing sulfates from accumulators; filtering 
materials [mineral substances]; fissionable 
chemical elements; benzene; benzol; xylene; 
xylol.  

  In the name of: Pushkinskiy zavod كينسكي زافود بوش: بأسم 
إيوووووه ، بوشوووووكينو،  3ياروسالفسوووووكوي شوسوووووي،  :العنووووووان 

 ، روسيا اإلتحادية 343233، .موسكوفسكايا أو بي أل
Address: Yaroslavskoe shosse, 1a, 
Pushkino, Moskovskaya obl., 141200, 
Russian Federation  

 وشركاهم للملكية الفكرية سابا  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص  

Address for Services :   
 

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واالصفر 
 

   
 

 
  

481
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  Trade Mark No.: 32475  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2  2 :في الصنف 
  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

طالء اللك؛ الشحوم المضادة للصدأ؛ : من اجل 
المستحضرات المضادة للتآكل؛ مستحضرات مثبتة 
للدهانات؛ الدهانات؛ الزيوت المضاّدة للصدأ؛ طالءات 

؛ مرققات طالء اللك؛ المستحضرات [ورنيش]المينا 
الواقية للمعادن؛ زيوت لحفظ الخش ؛ مواد التلوين؛ 

 . ة للصدأ؛ دهانات األساسالمستحضرات المضادّ 

In Respect of: Lacquers; anti-rust greases; 
anti-corrosive preparations; binding 
preparations for paints; paints; anti-rust oils; 
enamels [varnishes]; thinners for lacquers; 
protective preparations for metals; oils for the 
preservation of wood; colorants; anti-rust 
preparations; primers.  

  In the name of: Pushkinskiy zavod بوشكينسكي زافود : بأسم 
إيوووووه ، بوشوووووكينو،  3ياروسالفسوووووكوي شوسوووووي،  :العنووووووان 

 ، روسيا اإلتحادية 343233، .موسكوفسكايا أو بي أل
Address: Yaroslavskoe shosse, 1a, 
Pushkino, Moskovskaya obl., 141200, 
Russian Federation  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص 

Address for Services :   
 

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واالصفر 
 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32477  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات إزالة الصدأ؛ مستحضرات : من اجل 

إزالة الدهان؛ مستحضرات إزالة األلوان؛ 
مستحضرات التنظيف الجاف؛ مستحضرات غسل 
المالبس ؛ المنظفات، باستثناء ما هو لالستخدام في 

يع وللغايات الطبية؛ مستحضرات عمليات التصن
التلميع؛ مستحضرات إزالة الترسبات للغايات 
المنزلية؛ الصابون؛ مستحضرات التنظيف؛ شمع 
بة بالمنظفات  التلميع؛ مواد الكشط؛ األقمشة المشرَّ
للتنظيف؛ الزيوت الستخدامات التنظيف؛ سوائل 
لتنظيف زجاج السيارات األمامي؛ مستحضرات 

مادة ]؛ مستحضرات التلميع؛ أمونيا [تُملمعا]التلميع 
 [. منظف[ ]قلوية متطايرة

In Respect of: Rust removing preparations; 
paint stripping preparations; color-removing 
preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry preparations; detergents, other than 
for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; furbishing preparations; 
descaling preparations for household 
purposes; soap; cleaning preparations; 
polishing wax; abrasives; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; oils for cleaning 
purposes; windshield cleaning liquids; shining 
preparations [polish]; polishing preparations; 
ammonia [volatile alkali] [detergent].  

  In the name of: Pushkinskiy zavod بوشكينسكي زافود : بأسم 
إيوووووه ، بوشوووووكينو،  3ياروسالفسوووووكوي شوسوووووي،  :العنووووووان 

 اإلتحادية ، روسيا 343233، .موسكوفسكايا أو بي أل
Address: Yaroslavskoe shosse, 1a, 
Pushkino, Moskovskaya obl., 141200, 
Russian Federation  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص  

Address for Services :   
 

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واالصفر 
 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32477  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات إزالة الصدأ؛ مستحضرات : من اجل 

إزالة الدهان؛ مستحضرات إزالة األلوان؛ 
مستحضرات التنظيف الجاف؛ مستحضرات غسل 
المالبس ؛ المنظفات، باستثناء ما هو لالستخدام في 

يع وللغايات الطبية؛ مستحضرات عمليات التصن
التلميع؛ مستحضرات إزالة الترسبات للغايات 
المنزلية؛ الصابون؛ مستحضرات التنظيف؛ شمع 
بة بالمنظفات  التلميع؛ مواد الكشط؛ األقمشة المشرَّ
للتنظيف؛ الزيوت الستخدامات التنظيف؛ سوائل 
لتنظيف زجاج السيارات األمامي؛ مستحضرات 

مادة ]؛ مستحضرات التلميع؛ أمونيا [تُملمعا]التلميع 
 [. منظف[ ]قلوية متطايرة

In Respect of: Rust removing preparations; 
paint stripping preparations; color-removing 
preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry preparations; detergents, other than 
for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; furbishing preparations; 
descaling preparations for household 
purposes; soap; cleaning preparations; 
polishing wax; abrasives; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; oils for cleaning 
purposes; windshield cleaning liquids; shining 
preparations [polish]; polishing preparations; 
ammonia [volatile alkali] [detergent].  

  In the name of: Pushkinskiy zavod بوشكينسكي زافود : بأسم 
إيوووووه ، بوشوووووكينو،  3ياروسالفسوووووكوي شوسوووووي،  :العنووووووان 

 اإلتحادية ، روسيا 343233، .موسكوفسكايا أو بي أل
Address: Yaroslavskoe shosse, 1a, 
Pushkino, Moskovskaya obl., 141200, 
Russian Federation  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص  

Address for Services :   
 

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واالصفر 
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  Trade Mark No.: 32478  12427 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4  4 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
مركبات امتصاص الغبار؛ الوقود المعدني؛ : من اجل 

الزيت الصناعي؛ البنزين؛ زيت الديزل؛ الشحم 
لد المدبوغ؛ الصناعي؛ زيوت للدهانات؛ الشحم للج

هالم البترول ألغراض صناعية؛ زيت دوار الشمس 
؛ النفط؛ كحول (وقود)ألغراض صناعية؛ الكحول 

الميثيل؛ المكربنات؛ شحوم التزليق؛ بنزين؛ سوائل 
القطع؛ زيت المحركات؛ مركبات إحتجاز الغبار؛ زيت 
التزليق؛ البترول، الخام أو المكرر؛ الشحم الحيواني؛ 

لمتبخر؛ السوالر؛ مستحضرات منع خلطات الوقود ا
االنزالق للسيور؛ مركبات تثبيت الغبار للكناسة؛ شحم 
للسيور؛ الوقود ذو األساس الكحولي؛ مستحضرات 

 . إزالة الغبار؛ المزلقات

In Respect of: Dust absorbing compositions; 
mineral fuel; industrial oil; petrol; diesel oil; 
industrial grease; oils for paints; grease for 
leather; petroleum jelly for industrial 
purposes; sunflower oil for industrial 
purposes; alcohol [fuel]; naphtha; methylated 
spirit; carburants; lubricating grease; benzine; 
cutting fluids; motor oil; dust laying 
compositions; lubricating oil; petroleum, raw 
or refined; tallow; vaporized fuel mixtures; 
mazut; non-slipping preparations for belts; 
dust binding compositions for sweeping; 
grease for belts; fuel with an alcoholic base; 
dust removing preparations; lubricants.  

  In the name of: Pushkinskiy zavod بوشكينسكي زافود : سم بأ
إيوووووه ، بوشوووووكينو،  3ياروسالفسوووووكوي شوسوووووي،  :العنووووووان 

 ، روسيا اإلتحادية 343233، .موسكوفسكايا أو بي أل
Address: Yaroslavskoe shosse, 1a, Pushkino, 
Moskovskaya obl., 141200, Russian Federation  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البيرة  4422ب .ص  

Address for Services :   
 

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واالصفر 
 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32481  12473 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food خدمات توفير االطعمة والمشروبات : من اجل 

and drink .  
شركة المصري والعشيبي فرايد تشكن : بأسم 

 للودبات السريعه 
In the name of: shareket al masre wa al' 
sheaby rfaed chicjen lelwajbat al saree'h  

 - Address: nablus - sharee' askar  3211104100جوال  -شارع عسكر  -نابلس  :العنوان 
jawwal : 0599364366  

 شارع عسكر  -نابلس  :عنوان التبليغ 
  3211104100جوال  

 

Address for Services :  nablus - sharee' 
askar jawwal : 0599364366  

 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32477  12422 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات إزالة الصدأ؛ مستحضرات : من اجل 

إزالة الدهان؛ مستحضرات إزالة األلوان؛ 
مستحضرات التنظيف الجاف؛ مستحضرات غسل 
المالبس ؛ المنظفات، باستثناء ما هو لالستخدام في 

يع وللغايات الطبية؛ مستحضرات عمليات التصن
التلميع؛ مستحضرات إزالة الترسبات للغايات 
المنزلية؛ الصابون؛ مستحضرات التنظيف؛ شمع 
بة بالمنظفات  التلميع؛ مواد الكشط؛ األقمشة المشرَّ
للتنظيف؛ الزيوت الستخدامات التنظيف؛ سوائل 
لتنظيف زجاج السيارات األمامي؛ مستحضرات 

مادة ]؛ مستحضرات التلميع؛ أمونيا [تُملمعا]التلميع 
 [. منظف[ ]قلوية متطايرة

In Respect of: Rust removing preparations; 
paint stripping preparations; color-removing 
preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry preparations; detergents, other than 
for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; furbishing preparations; 
descaling preparations for household 
purposes; soap; cleaning preparations; 
polishing wax; abrasives; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; oils for cleaning 
purposes; windshield cleaning liquids; shining 
preparations [polish]; polishing preparations; 
ammonia [volatile alkali] [detergent].  

  In the name of: Pushkinskiy zavod بوشكينسكي زافود : بأسم 
إيوووووه ، بوشوووووكينو،  3ياروسالفسوووووكوي شوسوووووي،  :العنووووووان 

 اإلتحادية ، روسيا 343233، .موسكوفسكايا أو بي أل
Address: Yaroslavskoe shosse, 1a, 
Pushkino, Moskovskaya obl., 141200, 
Russian Federation  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص  

Address for Services :   
 

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واالصفر 
 

   
 

 
  

484

485

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32478  12427 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4  4 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
مركبات امتصاص الغبار؛ الوقود المعدني؛ : من اجل 

الزيت الصناعي؛ البنزين؛ زيت الديزل؛ الشحم 
لد المدبوغ؛ الصناعي؛ زيوت للدهانات؛ الشحم للج

هالم البترول ألغراض صناعية؛ زيت دوار الشمس 
؛ النفط؛ كحول (وقود)ألغراض صناعية؛ الكحول 

الميثيل؛ المكربنات؛ شحوم التزليق؛ بنزين؛ سوائل 
القطع؛ زيت المحركات؛ مركبات إحتجاز الغبار؛ زيت 
التزليق؛ البترول، الخام أو المكرر؛ الشحم الحيواني؛ 

لمتبخر؛ السوالر؛ مستحضرات منع خلطات الوقود ا
االنزالق للسيور؛ مركبات تثبيت الغبار للكناسة؛ شحم 
للسيور؛ الوقود ذو األساس الكحولي؛ مستحضرات 

 . إزالة الغبار؛ المزلقات

In Respect of: Dust absorbing compositions; 
mineral fuel; industrial oil; petrol; diesel oil; 
industrial grease; oils for paints; grease for 
leather; petroleum jelly for industrial 
purposes; sunflower oil for industrial 
purposes; alcohol [fuel]; naphtha; methylated 
spirit; carburants; lubricating grease; benzine; 
cutting fluids; motor oil; dust laying 
compositions; lubricating oil; petroleum, raw 
or refined; tallow; vaporized fuel mixtures; 
mazut; non-slipping preparations for belts; 
dust binding compositions for sweeping; 
grease for belts; fuel with an alcoholic base; 
dust removing preparations; lubricants.  

  In the name of: Pushkinskiy zavod بوشكينسكي زافود : سم بأ
إيوووووه ، بوشوووووكينو،  3ياروسالفسوووووكوي شوسوووووي،  :العنووووووان 

 ، روسيا اإلتحادية 343233، .موسكوفسكايا أو بي أل
Address: Yaroslavskoe shosse, 1a, Pushkino, 
Moskovskaya obl., 141200, Russian Federation  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البيرة  4422ب .ص  

Address for Services :   
 

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واالصفر 
 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32481  12473 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food خدمات توفير االطعمة والمشروبات : من اجل 

and drink .  
شركة المصري والعشيبي فرايد تشكن : بأسم 

 للودبات السريعه 
In the name of: shareket al masre wa al' 
sheaby rfaed chicjen lelwajbat al saree'h  

 - Address: nablus - sharee' askar  3211104100جوال  -شارع عسكر  -نابلس  :العنوان 
jawwal : 0599364366  

 شارع عسكر  -نابلس  :عنوان التبليغ 
  3211104100جوال  

 

Address for Services :  nablus - sharee' 
askar jawwal : 0599364366  
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  Trade Mark No.: 32485  12472 :ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، خدمات : من اجل 

المقاهي، خدمات الكافتيريات، خدمات المطاعم المؤقتة 
تية، ، خدمات مطاعم الخدمة الذا(الكانتينات)أو المتنقلة 

 خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Services for providing food 
and drink, Cafes services, Cafeterias services, 
Canteens services, Self-service restaurants 
services, Snack-bars services  

 In the name of: Almousalli for شركة الموصلي للمأكوالت الدمشقية : بأسم 
Damascene Food  

، شوووارع المدينوووة المنوووورة، عموووان، 2مجموووع سوووعد  :العنووووان 
 األردن 

Address: Saad Complex 2, Al Madina 
Al Monawara Street, Amman, Jordan  

  372.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32485  12472 :ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، خدمات : من اجل 

المقاهي، خدمات الكافتيريات، خدمات المطاعم المؤقتة 
تية، ، خدمات مطاعم الخدمة الذا(الكانتينات)أو المتنقلة 

 خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Services for providing food 
and drink, Cafes services, Cafeterias services, 
Canteens services, Self-service restaurants 
services, Snack-bars services  

 In the name of: Almousalli for شركة الموصلي للمأكوالت الدمشقية : بأسم 
Damascene Food  

، شوووارع المدينوووة المنوووورة، عموووان، 2مجموووع سوووعد  :العنووووان 
 األردن 

Address: Saad Complex 2, Al Madina 
Al Monawara Street, Amman, Jordan  

  372.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32485  12472 :ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، خدمات : من اجل 

المقاهي، خدمات الكافتيريات، خدمات المطاعم المؤقتة 
تية، ، خدمات مطاعم الخدمة الذا(الكانتينات)أو المتنقلة 

 خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Services for providing food 
and drink, Cafes services, Cafeterias services, 
Canteens services, Self-service restaurants 
services, Snack-bars services  

 In the name of: Almousalli for شركة الموصلي للمأكوالت الدمشقية : بأسم 
Damascene Food  

، شوووارع المدينوووة المنوووورة، عموووان، 2مجموووع سوووعد  :العنووووان 
 األردن 

Address: Saad Complex 2, Al Madina 
Al Monawara Street, Amman, Jordan  

  372.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32486  12470 :رقم  العالمة التجارية
  In Class: 35  12 :في الصنف 
  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 

خدمات الدعاية واالعالن وتوجيه : من اجل 
 االعمال وتفعيل النشاط المكتبي 

In Respect of: ,Advertising , Business 
Management , Business Administration , 
Office Functions  

 In the name of: samar ahmed talib سمر احمد طال  الطريفي : بأسم 
altareefi  

 Address: almasyoun - amaret nadi  4عمارة نادي االسير الفلسطيني ط  -الماصيون  :العنوان 
alaseer alfalasteeni flr4  

  3211131312جوال  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

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

 واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32487  12472 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 
  Date: 12/11/2017  32/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات , تستعمل في غسل وكي المالبس 
, عطور , صابون , تنظيف وصقل وجلي وقشط 

لوشن ) غسول , مستحضرات تجميل , زيوت عطرية 
 . منظفات اسنان , للشعر ( 

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

  In the name of: samar ahmed talib altareefi سمر احمد طال  الطريفي : بأسم 
 Address: almasyoun - amaret nadi  4عمارة نادي االسير الفلسطيني ط  -الماصيون  :العنوان 

alaseer alfalasteeni flr4  
  3211131312جوال  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
   

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32488  12477 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  44 :في الصنف 

  Date: 13/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Medical services الخدمات الطبية، : من اجل 

 In the name of: cleveland company for شركة كليفالند للخدمات الطبية : بأسم 
medical care  

  Address: al kalil  3217744112الخليل دوار الصحة  :العنوان 
  3217744112الخليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al kalil  
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  Trade Mark No.: 32489  12471 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 13/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Croissant and Cake Sweets معجنات وكيك وحلويات : من اجل 

 In the name of: Sharekat Ket Cake شركة كت كيك للحلويات عادية عامة : بأسم 
Lilhalawiyat Adiya Ama  

  Address: Alkhalil Ein Sara Muqabel Albaladiya الخليل عين سارة مقابل البلدية  :العنوان 
عمارة  -رأس الجورة  -الخليل  :عنوان التبليغ 
 برهان الجعبري 

 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32491  12413 :ية رقم العالمة التجار
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات , تستعمل في غسيل وكي المالبس
عطور وزيوت , صابون, تنظيف وصقل وجلي وكشط

, للشعر( لوشن) غسول, مستحضرات تجميل, عطرية
 منظفات أسنان 

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

 In the name of: Namaa Trading . م.م.ارية ذشركة نماء التج: بأسم 
Company W.L.L.  

  Address: P.O. Box 11883 Manama - Bahrain البحرين  -المنامة  33771صندوق بريد  :العنوان 
 AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ 

 P.O Box 3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32492  12412 :لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Pharmaceutical preparations المستحضرات الصيدالنية : من اجل 

تشوغاي )تشوغاي سياكو كابوشيكي كايشا : بأسم 
 .( تي ديال , .فارماكيوتيكال كو

In the name of: chugai seiyaku kabushiki 
kaisha (chugai pharmaceutical co., ltd.)  

 ,Address: 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku اليابان , طوكيو, كو-كيتا, تشومي-2اوكيما , 3-2 :العنوان 
Tokyo, JAPAN  

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

 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32503  12231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  2 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
عدا ما )االت و عدد الية، محركات و مكائن : من اجل 

عناصر ،قارنات آلية و ( كان منها للمركبات البرية 
، ( عدا ما كان منها للمركبات البرية)نقل االحركة 

،أجهزة تفقيس ( عدا ما يدار باليد) معدات زراعية 
 . البيض؛ آالت بيع أوتوماتية

In Respect of: Machines and machine tools ; 
motors and engins ( except for land vehicles); 
machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles) ; 
agricultural implements other than hand-
operated ; incubators for eggs ; Automatic 
vending machines.  

شركة بشير السكسك و شركاه للصناعة و : بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32504  12234 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :الصنف  في

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
االجهزة و االدوات العلمية و المالحية : من اجل 

والمساحية وأجهزة و أدوات التصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي و األجهزة واألدوات البصرية و أدوات 

و ( اإلشراف)الوزن و القياس و اإلشارة والمراقبة 
اذ والتعليم ،أجهزة و أدوات لوصل أو فتح أو اإلنق

تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 
الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت 
أو الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية ، أقراص 
تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية و 

ألجهزة غيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات ل
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد،آالت 
حاسبة،معدات معالجة البيانات،أجهزة الكمبيوتر؛ 

 . برامج الكمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق

In Respect of: Scientific , nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring , signalling, 
checking (supervision) , life-saving and 
teaching apparatus and instruments ; 
apparatus and instruments for conducting , 
switching, transforming , accumulating, 
regulating or controlling electricity ; 
apparatus for recording , transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers , recording discs ; compact discs; 
DVD's and other digital recording media ; 
mechanisims for coin-operated apparatus; 
cash registers , calculating machines , data 
processing equipment , computers ; computer 
software ; fier-extinguishing apparatus.  

شركة بشير السكسك و شركاه للصناعة و : بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :التبليغ عنوان 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32505  12232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
توليد البخار أجهزة لإلنارة والتدفئة و: من اجل 

والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
 . واألغراض الصحية

in respect of: apparatus for lighting , heating 
,  seam generating ,  cooking , refrigerating , 
drying   ventilating,  water supply and sanitary 
purposes.  

كسك و شركاه للصناعة و شركة بشير الس: بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32505  12232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
توليد البخار أجهزة لإلنارة والتدفئة و: من اجل 

والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
 . واألغراض الصحية

in respect of: apparatus for lighting , heating 
,  seam generating ,  cooking , refrigerating , 
drying   ventilating,  water supply and sanitary 
purposes.  

كسك و شركاه للصناعة و شركة بشير الس: بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32504  12234 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :الصنف  في

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
االجهزة و االدوات العلمية و المالحية : من اجل 

والمساحية وأجهزة و أدوات التصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي و األجهزة واألدوات البصرية و أدوات 

و ( اإلشراف)الوزن و القياس و اإلشارة والمراقبة 
اذ والتعليم ،أجهزة و أدوات لوصل أو فتح أو اإلنق

تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 
الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت 
أو الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية ، أقراص 
تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية و 

ألجهزة غيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات ل
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد،آالت 
حاسبة،معدات معالجة البيانات،أجهزة الكمبيوتر؛ 

 . برامج الكمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق

In Respect of: Scientific , nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring , signalling, 
checking (supervision) , life-saving and 
teaching apparatus and instruments ; 
apparatus and instruments for conducting , 
switching, transforming , accumulating, 
regulating or controlling electricity ; 
apparatus for recording , transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers , recording discs ; compact discs; 
DVD's and other digital recording media ; 
mechanisims for coin-operated apparatus; 
cash registers , calculating machines , data 
processing equipment , computers ; computer 
software ; fier-extinguishing apparatus.  

شركة بشير السكسك و شركاه للصناعة و : بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :التبليغ عنوان 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32506  12230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17  32 :في الصنف 
  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 

المطاط والغوتابرشا و الصمغ و : من اجل 
األسبستوس و الميكا و المنتجات المصنوعة من هذه 

ير واردة في فئات أخرى، مواد بالستيكية المواد وغ
متشكلة بالبثق لإلستعمال في التصنيع ، مواد التغليف 

 . و الحشو و العزل ،أنانبي  مرنة غير معدنية

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

شركة بشير السكسك و شركاه للصناعة و : بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: sharikat basheer alsisik wa 
shorakah lelsinaa wa altijara wa almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32507  12232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  31 : في الصنف
  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
، أنابي  قاسية ( غير معدنية) مواد بناء : من اجل 

غير معدنية للمباني ، أسفلت وزفت وقار ، مباني 
غير ( مجسمات)غير معدنية قابلة للنقل ، نص  

 . معدنية

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of 
metal.  

شركة بشير السكسك و شركاه للصناعة و : بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
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497

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32505  12232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
توليد البخار أجهزة لإلنارة والتدفئة و: من اجل 

والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
 . واألغراض الصحية

in respect of: apparatus for lighting , heating 
,  seam generating ,  cooking , refrigerating , 
drying   ventilating,  water supply and sanitary 
purposes.  

كسك و شركاه للصناعة و شركة بشير الس: بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 
   

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32505  12232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
توليد البخار أجهزة لإلنارة والتدفئة و: من اجل 

والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
 . واألغراض الصحية

in respect of: apparatus for lighting , heating 
,  seam generating ,  cooking , refrigerating , 
drying   ventilating,  water supply and sanitary 
purposes.  

كسك و شركاه للصناعة و شركة بشير الس: بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
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498

499

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32505  12232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
توليد البخار أجهزة لإلنارة والتدفئة و: من اجل 

والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
 . واألغراض الصحية

in respect of: apparatus for lighting , heating 
,  seam generating ,  cooking , refrigerating , 
drying   ventilating,  water supply and sanitary 
purposes.  

كسك و شركاه للصناعة و شركة بشير الس: بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32505  12232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
توليد البخار أجهزة لإلنارة والتدفئة و: من اجل 

والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
 . واألغراض الصحية

in respect of: apparatus for lighting , heating 
,  seam generating ,  cooking , refrigerating , 
drying   ventilating,  water supply and sanitary 
purposes.  

كسك و شركاه للصناعة و شركة بشير الس: بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32508  12237 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه : من اجل 

 . االعمال و تفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising business 
management; business administration; office 
functions.  

سك و شركاه للصناعة و شركة بشير السك: بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer 
Alsisik Wa Shorakah Lelsinaa Wa 
Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32509  12231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  0 :في الصنف 
  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
معادن غير نفيسة و كل خليط منها، مواد : من اجل 

بناء معدنية،مباني متنقلة معدنية،مواد معدنية 
السكك الحديدية،حبال و أسالك غير كهربائية  لخطوط

من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة،خرداوات 
معدنية صغيرة،مواسير و انابي  معدنية،خزائن حفظ 
الوثائق و األشياء الثمينة،منتجات مصنوعة من 
معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى،خامات 

 . معادن

In Respect of: Common metals and their 
alloys; metal building materials;transportable 
buildings of metal;materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery,small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; 
safes; goods of common metal not included in 
other classes;ores.  

شركة بشير السكسك و شركاه للصناعة و : بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :ن التبليغ عنوا

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32510  12233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
ن و ادارة و توجيه خدمات الدعاية و االعال: من اجل 

 . االعمال و تفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising business management; 
business administration; office functions.  

شركة بشير السكسك و شركاه للصناعة و : بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32511  12233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  14 :في الصنف 
  Date: 16/11/2017  30/33/2332 :التاريخ 

التبغ، السيجار، السجائر، السجائر : من اجل 
اإللكترونية، السيجار الرفيع، مستلزمات المدخنين، 
المنافض، عل  السجائر، والعات السجائر أوراق 
السجائر وأعواد الثقاب والمحاليل السائلة لالستعمال 

 . ي السجائر اإللكترونيةف

In Respect of: Tobacco, cigars, cigarettes, 
electronic cigarettes, cigarillos, smokers' 
articles, ashtrays, cigarette cases, cigarette 
lighters, cigarette papers, matches, liquid 
solutions for use in electronic cigarettes  

  .In the name of: Karelia Tobacco Company Inc . اريليا توباكو كومباني إنكك: بأسم 
  Address: Athinon Street, Kalamata, 241 00, Greece ، اليونان  243 33أثينون ستريت، كاالماتا،  :العنوان 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص  

Address for Services :   
 

تشتمل العالمة على اللون االبيض ، ظالل من اللون االحمر 
،البرونزي،ظالل من اللون الرمادي ،ظالل من اللون االصفر 

 . ،البرتقالي 
 

   

 

 
  

500

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32510  12233 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  34/33/2332 :التاريخ 
ن و ادارة و توجيه خدمات الدعاية و االعال: من اجل 

 . االعمال و تفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising business management; 
business administration; office functions.  

شركة بشير السكسك و شركاه للصناعة و : بأسم 
 التجارة و المقاوالت 

In the name of: Sharikat Basheer Alsisik Wa 
Shorakah Lelsinaa Wa Altijara Wa Almokawalat  

  Address: Gaza Dawar Askolah غزة دوار عسقولة  :العنوان 
غزة الرمال شارع النصر عمارة  :عنوان التبليغ 

  3217377732فرح جوال 
 

Address for Services :   
 

 

  
501
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502

503

 

 

  

  Trade Mark No.: 32512  12232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 
  Date: 19/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
مطاعم، حانة صغيرة، مطاعم الوجبات : من اجل 

الخفيفة، مقاهي، كافيتيريات، مقاصف، مطاعم ذات 
الخدمة الذاتية ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات 
تقديم الطعام والشراب والحلويات والمكسرات؛ 
وخدمات المطاعم؛ وتقديم خدمات وبيع الحلويات 

واعها طل  الطعام من خالل االتصال بجميع ان
 . المباشر على شبكة الحاسوب

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

  In the name of: Wa'ael Jaafar Hasan Saleh وائل جعفر حسن صالح : بأسم 
  Address: Birzet Al Sharea'a Al Ra'esi بيرزيت الشارع الرئيسي  :العنوان 

 بيرزيت  -امي دمحم صافي المح :عنوان التبليغ 
  3201444414هاتف رقم  

 

Address for Services :   
 

 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32513  12231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 19/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
, لادارة االعما, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

, المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 
, من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

ج الدعاية واإلعالن أو ترويج خدمات إعداد نماذ
خدمات عرض , تحرير النصوص االعالنية, المبيعات

خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على , عامة
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, مبدأ االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من  لالنشطة
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
االت االنباء وك, العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن

In Respect of: \Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; modelling services for sales promotions 
or advertising purposes; edition of advertising 
texts; shop-window dressing; assistance 
services for the operating of a commercial 
company on a franchise basis; product 
demonstration; sales promotion (for third 
parties); sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying 
services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies); 
distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; 
rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
compilation of information into computer 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32513  12231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 19/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
, لادارة االعما, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

, المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 
, من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

ج الدعاية واإلعالن أو ترويج خدمات إعداد نماذ
خدمات عرض , تحرير النصوص االعالنية, المبيعات

خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على , عامة
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, مبدأ االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من  لالنشطة
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
االت االنباء وك, العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن

In Respect of: \Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; modelling services for sales promotions 
or advertising purposes; edition of advertising 
texts; shop-window dressing; assistance 
services for the operating of a commercial 
company on a franchise basis; product 
demonstration; sales promotion (for third 
parties); sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying 
services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies); 
distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; 
rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
compilation of information into computer 
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اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية
نسخ , تحديث مواد الدعاية واإلعالن, المباشر
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, واإلعالن الخارجي
شر نصوص ن, المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

وكاالت البيع وترتي  خدمات , الدعاية واإلعالن
خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة , البيع
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، , كانت

وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها ، 
بيع ما يخص الحلويات وخدمات المطاعم والمواد 

 . الغذائية

databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management 
of performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods  

  In the name of: Wa'ael Jaafar Hasan Saleh وائل جعفر حسن صالح : بأسم 
  Address: Birzet Al Sharea'a Al Ra'esi رزيت الشارع الرئيسي بي :العنوان 

 -بيرزيت  -المحامي دمحم صافي  :عنوان التبليغ 
  3201444414هاتف رقم 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32514  12234 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 26  20 :في الصنف 

  Date: 20/11/2017  23/33/2332 :خ التاري
المخرمات والمطرزات واالشرطة والجدائل : من اجل 

، األزرار والكالبات والعراوي والدبابيس واالبر 
 والزهور االصطناعية 

In Respect of: Lace and embroidery, ribbons 
and braid; buttons, hooks and eyes,pins and 
needles; artificial flowers  

  In the name of: Jumana Fahed Issa Sakakini جمانة فهد عيسى سكاكيني : بأسم 
 Address: Ramallah Almasyoun Shar'e رام هللا الماصيون شارع أرام خشتريان  :العنوان 

Aram Khachaturian  
رام هللا الماصيون شارع أرام  :عنوان التبليغ 

 خشتريان 
 

Address for Services :  Ramallah 
Almasyoun Shar'e Aram 
Khachaturian  

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32513  12231 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 19/11/2017  31/33/2332 :التاريخ 
, لادارة االعما, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

, المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 
, من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

ج الدعاية واإلعالن أو ترويج خدمات إعداد نماذ
خدمات عرض , تحرير النصوص االعالنية, المبيعات

خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على , عامة
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, مبدأ االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من  لالنشطة
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
االت االنباء وك, العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن

In Respect of: \Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; modelling services for sales promotions 
or advertising purposes; edition of advertising 
texts; shop-window dressing; assistance 
services for the operating of a commercial 
company on a franchise basis; product 
demonstration; sales promotion (for third 
parties); sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying 
services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies); 
distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; 
rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
compilation of information into computer 

504

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32514  12234 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 26  20 :في الصنف 

  Date: 20/11/2017  23/33/2332 :خ التاري
المخرمات والمطرزات واالشرطة والجدائل : من اجل 

، األزرار والكالبات والعراوي والدبابيس واالبر 
 والزهور االصطناعية 

In Respect of: Lace and embroidery, ribbons 
and braid; buttons, hooks and eyes,pins and 
needles; artificial flowers  

  In the name of: Jumana Fahed Issa Sakakini جمانة فهد عيسى سكاكيني : بأسم 
 Address: Ramallah Almasyoun Shar'e رام هللا الماصيون شارع أرام خشتريان  :العنوان 

Aram Khachaturian  
رام هللا الماصيون شارع أرام  :عنوان التبليغ 

 خشتريان 
 

Address for Services :  Ramallah 
Almasyoun Shar'e Aram 
Khachaturian  
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  Trade Mark No.: 32516  12230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 20/11/2017  23/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: CEREALS الحبوب : من اجل 

  In the name of: sharket al bezreh altejareia تجارية شركة البزرة ال: بأسم 
  Address: nablus-rafedya رفيديا  -نابلس :العنوان 

 رفيديا  -نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus-rafedya  
 

 
  

505

506

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32514  12234 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 26  20 :في الصنف 

  Date: 20/11/2017  23/33/2332 :خ التاري
المخرمات والمطرزات واالشرطة والجدائل : من اجل 

، األزرار والكالبات والعراوي والدبابيس واالبر 
 والزهور االصطناعية 

In Respect of: Lace and embroidery, ribbons 
and braid; buttons, hooks and eyes,pins and 
needles; artificial flowers  

  In the name of: Jumana Fahed Issa Sakakini جمانة فهد عيسى سكاكيني : بأسم 
 Address: Ramallah Almasyoun Shar'e رام هللا الماصيون شارع أرام خشتريان  :العنوان 

Aram Khachaturian  
رام هللا الماصيون شارع أرام  :عنوان التبليغ 

 خشتريان 
 

Address for Services :  Ramallah 
Almasyoun Shar'e Aram 
Khachaturian  

 

 
  

 
 

 

 
  

  Trade Mark No.: 32516  12230 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 20/11/2017  23/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: CEREALS الحبوب : من اجل 

  In the name of: sharket al bezreh altejareia تجارية شركة البزرة ال: بأسم 
  Address: nablus-rafedya رفيديا  -نابلس :العنوان 

 رفيديا  -نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus-rafedya  
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32517  12232 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 24  24 :في الصنف 

  Date: 20/11/2017  23/33/2332 :التاريخ 
المنسوجات ومنسوجات النسيج الغير وارده : من اجل 

في فئات اخرى اغطيةالفرش والموائد شراشف االسره 
تحديدا اللحف واغطية االسره ، اللحافات ، الطانيات ، 

 . صفائح اغطية مخدات الوسائد والمناشف

In Respect of: Textiles and textile goods, 
not included in other classes; bed and table 
covers  

  In the name of: sharket al bezreh altejareia شركة البزرة التجارية : بأسم 
  Address: nablus-rafedya رفيديا  -نابلس :العنوان 

 رفيديا  -نابلس :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus-rafedya  
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  Trade Mark No.: 32521  12223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  11 :ف في الصن
  Date: 22/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
 In Respect of: fright forwording services ( تخليص جمركي)خدمات الشحن والنقل : من اجل 

(custumes clearance)  
 In the name of: sharekat noor شركة نور انرتانشوانل للخدمات التجارية : أبسم 

international llkhadamat altegarea  
  Address: al khalil almanara circle الخليل دوار المنارة مجمع الرشاد  :العنوان 

 الخليل دوار المنارة مجمع الرشاد  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  al khalil 
almanara circle   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32518  12237 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 21/11/2017  23/33/2332 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية؛ األرز ؛ التابيوكا والساغو ؛ والدقيق 
رات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والمستحض

والفطائر والحلويات ؛ الحلويات المثلجة ؛ عسل 
النحل والعسل األسود ؛ الخميرة ومسحوق الخبيز ؛ 

؛ (التوابل ) الملح ؛ الخردل؛ الخل والصلصات 
 . البهارات؛ الثلج

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

  In the name of: Rafe Irssan Salem Sulaiman رافع عرسان سالم سليمان : بأسم 
 Address: Ramallah Qarawa Bani Zaid رام هللا قراوة بني زيد اول البلد  :العنوان 

Awal Albalad  
 رام هللا قراوة بني زيد اول البلد  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah 
Qarawa Bani Zaid Awal Albalad   

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32518  12237 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 21/11/2017  23/33/2332 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية؛ األرز ؛ التابيوكا والساغو ؛ والدقيق 
رات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والمستحض

والفطائر والحلويات ؛ الحلويات المثلجة ؛ عسل 
النحل والعسل األسود ؛ الخميرة ومسحوق الخبيز ؛ 

؛ (التوابل ) الملح ؛ الخردل؛ الخل والصلصات 
 . البهارات؛ الثلج

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

  In the name of: Rafe Irssan Salem Sulaiman رافع عرسان سالم سليمان : بأسم 
 Address: Ramallah Qarawa Bani Zaid رام هللا قراوة بني زيد اول البلد  :العنوان 

Awal Albalad  
 رام هللا قراوة بني زيد اول البلد  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah 
Qarawa Bani Zaid Awal Albalad   

 
  

   
 

  

  Trade Mark No.: 32520  12223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  23 :في الصنف 

  Date: 22/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: cosmatic sponge and hair brush فراشي شعر و اسفنج المكياج : من اجل 

  In the name of: triple care company شركة تريبل كير للمواد التجميلية االستثمارية : بأسم 
  Address: hebron الخليل نمرة  :العنوان 

   Address for Services :  hebron الخليل نمرة  :عنوان التبليغ 
بمعزل  careمشروطة بعدم منح حماية على كلمة 

 عن العالمة 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32521  12223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  11 :ف في الصن
  Date: 22/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
 In Respect of: fright forwording services ( تخليص جمركي)خدمات الشحن والنقل : من اجل 

(custumes clearance)  
 In the name of: sharekat noor شركة نور انرتانشوانل للخدمات التجارية : أبسم 

international llkhadamat altegarea  
  Address: al khalil almanara circle الخليل دوار المنارة مجمع الرشاد  :العنوان 

 الخليل دوار المنارة مجمع الرشاد  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  al khalil 
almanara circle   

 

  

507

508

509

   
 

  

  Trade Mark No.: 32520  12223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  23 :في الصنف 

  Date: 22/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
  In Respect of: cosmatic sponge and hair brush فراشي شعر و اسفنج المكياج : من اجل 

  In the name of: triple care company شركة تريبل كير للمواد التجميلية االستثمارية : بأسم 
  Address: hebron الخليل نمرة  :العنوان 

   Address for Services :  hebron الخليل نمرة  :عنوان التبليغ 
بمعزل  careمشروطة بعدم منح حماية على كلمة 

 عن العالمة 
 

   
 

 
  



304العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

 

  

  Trade Mark No.: 32522  12222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 
  Date: 22/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والبصرية؛ مكبرات : من اجل 

الصوت المحمولة، أجهزة تشغيل االقراص 
المضغوطة، مسجالت صغيرة الحجم، قواعد تثبيت 
لألجهزة اإللكترونية، السماعات، سماعات االذن، 
أجهزة الحاسوب الشخصية وأجهزة الحاسوب 
اللوحية العاملة باللمس، لبادات الفأرة، فأرات 
الحواسي ، لوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب، أجهزة 
الذاكرة التسلسلية العالمية ، آالت الغناء مع اللحن 
المسجل مسبقا، الهواتف الالسلكية، أجهزة الهاتف، 

آالت التصوير  اآلالت الحاسبة، مساطر، الحواسي ،
، (فوتوغرافية)، األفالم (التصوير الفوتوغرافي)

مغناطيسات للتزيين، إطارات الصور الرقمية؛ خوذ 
الواقية لأللعاب الرياضية، أنابي  الغوص، أقنعة 
السباحة، النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات 
الطبية، النظارات الشمسية، اإلطارات وحافظاتها؛ 

بلة للتحميل، والفيديو ، الملفات مقاطع الصوت القا
السمعية البصرية والصور؛ برمجيات الحاسوب ، 
أشرطة ألعاب الفيديو، برمجيات ألعاب الفيديو، أدوات 
التحكم الحاسوبية، البرمجيات القابلة للتنزيل لألجهزة 
النقالة، بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ الحقائ  

الهواتف : ، تحديدالألجهزة اإللكترونية الشخصية
الخلوية، الحواسي  المحمولة، الحواسي  اللوحية 
العاملة باللمس، آالت التصوير الرقمية، المشغالت 
السمعية الرقمية وقارئات الكت  اإللكترونية ، 
الحافظات الواقية، األغطية والحافظات للهواتف 
المحمولة، الحواسي  المحمولة، الحواسي  اللوحية 

مس، آالت التصوير الرقمية، المشغالت العاملة بالل
السمعية الرقمية وقارئات الكت  اإللكترونية ، 
األغطية األمامية الهواتف الخلوية، األشرطة والحلي 

 . الصغيرة

In Respect of: Audio and audio visual 
recordings; portable audio speakers, compact 
disc players, personal stereos, electronic 
docking stations, headphones, earphones, 
personal computers and tablet computers, 
mouse pads, computer mice, computer 
keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, 
calculators, rulers, computers, cameras 
(photographic), film (photographic), 
decorative magnets, digital photo frames; 
protective helmets for sports, snorkel tubes, 
swim masks, swim goggles; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable audio, video, audiovisual and 
image files; computer software, video game 
cartridges, video game software, computer 
joystick, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game 
machines; bags for personal electronic devices, 
namely cell phones, laptops, tablet computers, 
digital cameras, digital audio players and 
electronic book readers, protective sleeves, 
covers and cases for cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital audio 
players and electronic book readers, cell phone 
face plates, straps and charms.  

 ,In the name of: The Cartoon Network . نيتورك ، إنك ذا كارتون: بأسم 
Inc.,  

تيشوود درايف ، أن دبليو ، أتالنتا ، جورجيا  3323 :العنوان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية  13137

Address: 1050 Techwood Drive, NW, 
Atlanta, Georgia 30318, USA  

 الفكرية سابا وشركاهم للملكية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 

  

510
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  Trade Mark No.: 32523  12221 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  43 :في الصنف 

  Date: 22/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
تقديم البرامج : خدمات الترفيه ، تحديدا: من اجل 

عبر التلفزيون، االقمار والمحتوى الترفيهي 
الصناعية، اإلنترنت، الشبكات الالسلكية وشبكات 
االتصاالت اإللكترونية األخرى؛ توفير المنشورات 
األلكترونية غير القابلة للتحميل؛ توفير المواقع 
اإللكترونية التي تضم المحتوى المرئي المسموع، 
 معلومات الترفيه واأللعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت؛
توفير الموسيقى إلكترونيا عبر اإلنترنت، غير القابلة 
للتحميل، توفير مقاطع الفيديو على اإلنترنت، غير 
القابلة للتحميل، تقديم عروض الترفيه الحيّة؛ خدمات 
مالهي الترفيه؛ إنتاج أفالم، المحتويات التلفزيونية 

 . والترفيهية الرقمية

In Respect of: Entertainment services, 
namely providing entertainment programs and 
content via television, satellite, the internet, 
wireless networks and other electronic 
communication networks; providing non-
downloadable online publications; providing a 
website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content.  

  ,.In the name of: The Cartoon Network, Inc . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

تيشوود درايف ، أن دبليو ، أتالنتا ، جورجيا  3323 :العنوان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية  13137

Address: 1050 Techwood Drive, NW, 
Atlanta, Georgia 30318, USA  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :التبليغ  عنوان
 البيرة  4422ب .ص  

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32525  12222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 22/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
 In respect of: adweiah bashariah w ادوية بشرية ومكمالت غذائية : من اجل 

mokmelat gtha'iah  
 In the name of: sharekat beit jala شركة بييت جاال لصناعة االدوية : بأسم 

lesenaat aladweiah  
 Address: falastine beit jala - muhafathat فلسطين  -بيت جاال محافظة بيت لحم  :العنوان 

beitlahem  
 فلسطين  -بيت جاال محافظة بيت لحم  :تبليغ عنوان ال

 
Address for services :  falastine beit 
jala - muhafathat beitlahem   

 

  

511

512
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  Trade Mark No.: 32526  12220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 22/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام : من اجل 

والشراب ، المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم 
 تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering 
(Food and drink) , Restaurants , Restaurants 
(Self-service) , Snack-bars  

 In the name of: Rami Said Fahed ته رامي سعد فهد الحل: بأسم 
Alhalteh  

 Address: Ramallah Altereh Emaret رام هللا الطيرة عمارة الروتس  :العنوان 
Alroots  

 رام هللا الطيرة عمارة الروتس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah 
Altereh Emaret Alroots   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32527  12222 :لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
الدقيق /الخميرة ومسحوق الخبيز : من اجل 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
 والفطائر والحلويات المثلجة 

In Respect of: flour and preparation made 
from cereals , bread ,pastry and 
confectionery ices yeast  

 In the name of: marzouq mohammad مرزوق دمحم علي مرزوق : بأسم 
ali marzouq  

نووووووابلس شووووووارع المنتووووووزة تحووووووت جووووووامع السووووووالم  :العنوووووووان 
/3211232443  

Address: nablus /share almuntazah 
taht jame alsalam  

 محمود حجاب  :نوان التبليغ ع
 

Address for Services :   
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514

515

 

  

  Trade Mark No.: 32526  12220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 22/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام : من اجل 

والشراب ، المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم 
 تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering 
(Food and drink) , Restaurants , Restaurants 
(Self-service) , Snack-bars  

 In the name of: Rami Said Fahed ته رامي سعد فهد الحل: بأسم 
Alhalteh  

 Address: Ramallah Altereh Emaret رام هللا الطيرة عمارة الروتس  :العنوان 
Alroots  

 رام هللا الطيرة عمارة الروتس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah 
Altereh Emaret Alroots   

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32527  12222 :لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
الدقيق /الخميرة ومسحوق الخبيز : من اجل 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
 والفطائر والحلويات المثلجة 

In Respect of: flour and preparation made 
from cereals , bread ,pastry and 
confectionery ices yeast  

 In the name of: marzouq mohammad مرزوق دمحم علي مرزوق : بأسم 
ali marzouq  

نووووووابلس شووووووارع المنتووووووزة تحووووووت جووووووامع السووووووالم  :العنوووووووان 
/3211232443  

Address: nablus /share almuntazah 
taht jame alsalam  

 محمود حجاب  :نوان التبليغ ع
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32528  12227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
  .In Respect of: Services resturant خدمات المطاعم : من اجل 

شركة رستورانت فوديالر لصناعة المواد :  بأسم
 الغذائية 

In the name of: sharikat resturant 
foodelar food stuff industry  

  Address: hebron ras aljura الخليل راس الجورة  :العنوان 
 الخليل راس الجورة  :عنوان التبليغ 

 
Address for services :  hebron ras aljura  

 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32528  12227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
  .In Respect of: Services resturant خدمات المطاعم : من اجل 

شركة رستورانت فوديالر لصناعة المواد :  بأسم
 الغذائية 

In the name of: sharikat resturant 
foodelar food stuff industry  

  Address: hebron ras aljura الخليل راس الجورة  :العنوان 
 الخليل راس الجورة  :عنوان التبليغ 

 
Address for services :  hebron ras aljura  
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  Trade Mark No.: 32532  12212 :عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
األرز؛ منتجات األرز، بما في ذلك األرز : من اجل 

ومنتجات األرز المطهو السادة والمنكه؛ مقرمشات 
تفخ؛ األرز؛ أقراص أرز؛ رقائق األرز؛ األرز المن

بسكويت األرز؛ كعك األرز؛ نشا األرز؛ الطعام 
والوجبات ولوازم الوجبات والوجبات الخفيفة سواء 
المحضر والمطهو والمغلف منها والتي تتألف أساساً 

أو /أو معكرونة النودلز و/أو الباستا و/من األرز و
أو الحبوب؛ الكاسترد، /أو الكسكسي و/السباغيتي و

رز؛ المهلبية، بما في ذلك بما في ذلك كاسترد األ
مهلبية األرز؛ السلطات الواردة في هذه الفئة، بما في 
ذلك سلطات األرز؛ الحلوى الواردة في هذه الفئة، بما 

 . في ذلك حلوى األرز؛ البهارات والصلصات والتوابل

In Respect of: rice; rice products, including 
plain and flavoured cooked rice and rice 
products; rice crackers; rice cakes; rice chips; 
puffed rice; rice biscuits; rice waffles; rice 
starch; prepared, cooked and packaged foods, 
meals, meal kits and snacks consisting 
primarily of rice, pasta, noodles, spaghetti, 
cous cous and/or cereals; custards, including 
rice custards; puddings, including rice 
puddings; salads in this class, including rice 
salads; desserts in this class, including rice 
desserts; condiments, sauces and seasonings.  

  In the name of: Ricegrowers Limited رايسجروورز ليمتد : بأسم 
 Address: Yanco Avenue, Leeton New ، استراليا  2232يانكوافنيو ،لتون،نيو ساوث ويلز  :العنوان 

South Wales 2705, Australia  
 231ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطين  -نابلس
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32528  12227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
  .In Respect of: Services resturant خدمات المطاعم : من اجل 

شركة رستورانت فوديالر لصناعة المواد :  بأسم
 الغذائية 

In the name of: sharikat resturant 
foodelar food stuff industry  

  Address: hebron ras aljura الخليل راس الجورة  :العنوان 
 الخليل راس الجورة  :عنوان التبليغ 

 
Address for services :  hebron ras aljura  

 

 

  

516

517

 

 

  

  Trade Mark No.: 32531  12213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 
  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات العناية بالبشرة غير الطبية، : من اجل 

مستحضرات العناية بالعين غير الطبية، مستحضرات 
ير الطبية، التجميل، مستحضرات العناية بالشعر غ

مستضحرات التجميل للعناية بالجسم والجمال، 
منظفات البشرة ومنظفات الوجه ومناديل الوجه 
المبللة وشرائط الوجه المبللة وكريمات مضادة 
للشيخوخة وجل مضاد للشيخوخة وكريمات مضادة 
للشيخوخة ومعالجات، منتجات العناية بالجسم 

الجسم وتحديدا كريمات الجسم السائلة وكريمات 
وغسول الجسم، كريم اليدين ومرط  اليدين وكريم 
القدم ومرط  القدم، مستحضرات التجميل 
ومستحضرات العناية بالشعر وتحديدا الشامبو 
والمرط  ومعالجات تترك على الشعر، مستحضرات 
تجميلية واقية من الشمس، مستحضرات تجميلية 
واقية من الشمس وتحديدا مستحضرات التسمير 

 . لتعرض للشمسبدون ا

In Respect of: Non-medicated skincare 
preparations; non-medicated eye care 
preparations; cosmetics; non-medicated hair 
care preparations; body and beauty care 
cosmetics; skin cleansers, facial cleanser, pre-
moistened facial wipes, pre-moistened facial 
strips, anti-aging cream, anti-aging gel, anti-
aging lotion and treatment; body care 
products, namely, body lotion, body cream, 
body wash; hand cream, hand lotion; foot 
cream, foot lotion; cosmetics, hair care 
preparations, namely, shampoo, conditioner, 
leave-in treatments; cosmetic sunscreen 
preparations; cosmetic sunscreen 
preparations, namely sunless tanning.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111جيرسي،  بالزا، نيو برانزويك، نيو
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32531  12213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 
  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات العناية بالبشرة غير الطبية، : من اجل 

مستحضرات العناية بالعين غير الطبية، مستحضرات 
ير الطبية، التجميل، مستحضرات العناية بالشعر غ

مستضحرات التجميل للعناية بالجسم والجمال، 
منظفات البشرة ومنظفات الوجه ومناديل الوجه 
المبللة وشرائط الوجه المبللة وكريمات مضادة 
للشيخوخة وجل مضاد للشيخوخة وكريمات مضادة 
للشيخوخة ومعالجات، منتجات العناية بالجسم 

الجسم وتحديدا كريمات الجسم السائلة وكريمات 
وغسول الجسم، كريم اليدين ومرط  اليدين وكريم 
القدم ومرط  القدم، مستحضرات التجميل 
ومستحضرات العناية بالشعر وتحديدا الشامبو 
والمرط  ومعالجات تترك على الشعر، مستحضرات 
تجميلية واقية من الشمس، مستحضرات تجميلية 
واقية من الشمس وتحديدا مستحضرات التسمير 

 . لتعرض للشمسبدون ا

In Respect of: Non-medicated skincare 
preparations; non-medicated eye care 
preparations; cosmetics; non-medicated hair 
care preparations; body and beauty care 
cosmetics; skin cleansers, facial cleanser, pre-
moistened facial wipes, pre-moistened facial 
strips, anti-aging cream, anti-aging gel, anti-
aging lotion and treatment; body care 
products, namely, body lotion, body cream, 
body wash; hand cream, hand lotion; foot 
cream, foot lotion; cosmetics, hair care 
preparations, namely, shampoo, conditioner, 
leave-in treatments; cosmetic sunscreen 
preparations; cosmetic sunscreen 
preparations, namely sunless tanning.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111جيرسي،  بالزا، نيو برانزويك، نيو
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32532  12212 :عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
األرز؛ منتجات األرز، بما في ذلك األرز : من اجل 

ومنتجات األرز المطهو السادة والمنكه؛ مقرمشات 
تفخ؛ األرز؛ أقراص أرز؛ رقائق األرز؛ األرز المن

بسكويت األرز؛ كعك األرز؛ نشا األرز؛ الطعام 
والوجبات ولوازم الوجبات والوجبات الخفيفة سواء 
المحضر والمطهو والمغلف منها والتي تتألف أساساً 

أو /أو معكرونة النودلز و/أو الباستا و/من األرز و
أو الحبوب؛ الكاسترد، /أو الكسكسي و/السباغيتي و

رز؛ المهلبية، بما في ذلك بما في ذلك كاسترد األ
مهلبية األرز؛ السلطات الواردة في هذه الفئة، بما في 
ذلك سلطات األرز؛ الحلوى الواردة في هذه الفئة، بما 

 . في ذلك حلوى األرز؛ البهارات والصلصات والتوابل

In Respect of: rice; rice products, including 
plain and flavoured cooked rice and rice 
products; rice crackers; rice cakes; rice chips; 
puffed rice; rice biscuits; rice waffles; rice 
starch; prepared, cooked and packaged foods, 
meals, meal kits and snacks consisting 
primarily of rice, pasta, noodles, spaghetti, 
cous cous and/or cereals; custards, including 
rice custards; puddings, including rice 
puddings; salads in this class, including rice 
salads; desserts in this class, including rice 
desserts; condiments, sauces and seasonings.  

  In the name of: Ricegrowers Limited رايسجروورز ليمتد : بأسم 
 Address: Yanco Avenue, Leeton New ، استراليا  2232يانكوافنيو ،لتون،نيو ساوث ويلز  :العنوان 

South Wales 2705, Australia  
 231ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطين  -نابلس
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32533  12211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية ال تشمل : من اجل 

تلك المستعملة لعالج أمراض الجهاز العصبي 
 . والجهاز العصبي المركزي

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations excluding those for the treatment 
of neurological and central nervous system 
diseases.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 المريكية ا

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

518

519

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32532  12212 :عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
األرز؛ منتجات األرز، بما في ذلك األرز : من اجل 

ومنتجات األرز المطهو السادة والمنكه؛ مقرمشات 
تفخ؛ األرز؛ أقراص أرز؛ رقائق األرز؛ األرز المن

بسكويت األرز؛ كعك األرز؛ نشا األرز؛ الطعام 
والوجبات ولوازم الوجبات والوجبات الخفيفة سواء 
المحضر والمطهو والمغلف منها والتي تتألف أساساً 

أو /أو معكرونة النودلز و/أو الباستا و/من األرز و
أو الحبوب؛ الكاسترد، /أو الكسكسي و/السباغيتي و

رز؛ المهلبية، بما في ذلك بما في ذلك كاسترد األ
مهلبية األرز؛ السلطات الواردة في هذه الفئة، بما في 
ذلك سلطات األرز؛ الحلوى الواردة في هذه الفئة، بما 

 . في ذلك حلوى األرز؛ البهارات والصلصات والتوابل

In Respect of: rice; rice products, including 
plain and flavoured cooked rice and rice 
products; rice crackers; rice cakes; rice chips; 
puffed rice; rice biscuits; rice waffles; rice 
starch; prepared, cooked and packaged foods, 
meals, meal kits and snacks consisting 
primarily of rice, pasta, noodles, spaghetti, 
cous cous and/or cereals; custards, including 
rice custards; puddings, including rice 
puddings; salads in this class, including rice 
salads; desserts in this class, including rice 
desserts; condiments, sauces and seasonings.  

  In the name of: Ricegrowers Limited رايسجروورز ليمتد : بأسم 
 Address: Yanco Avenue, Leeton New ، استراليا  2232يانكوافنيو ،لتون،نيو ساوث ويلز  :العنوان 

South Wales 2705, Australia  
 231ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطين  -نابلس
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32534  12214 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية : من اجل 

من وعالج االمراض الفيروسية وامراض جهاز 
المناعة وااللتهابات وامراض القل  واالوعية 
م الدموية وأمراض الجهاز العصبي المركزي واالال
واالمراض الجلدية وامراض التهاب المعدة واالمعاء 
واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون 

 . وامراض الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32535  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 : التاريخ
مستحضرات طبية للعناية بالجلد، : من اجل 

مستحضرات عالج ح  الشباب وتحديدا منظفات ح  
 . الشباب ومرطبات لح  الشباب

In Respect of: Medicated skin care 
preparations; Acne treatment preparations, 
namely, acne cleanser and acne moisturizers  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32535  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 : التاريخ
مستحضرات طبية للعناية بالجلد، : من اجل 

مستحضرات عالج ح  الشباب وتحديدا منظفات ح  
 . الشباب ومرطبات لح  الشباب

In Respect of: Medicated skin care 
preparations; Acne treatment preparations, 
namely, acne cleanser and acne moisturizers  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32536  12210 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 
  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
أنظمة الحاسوب، برامج الحاسوب القابلة : من اجل 

للتنزيل، تطبيقات الهاتف الخلوي للتنزيل، تطبيقات 
الهاتف الخليوي للتنزيل التي تمكن مستخدمي جهاز 
طبي تجميلي من تلقي التعليم والتدري  عن كيفية 
استعمال الجهاز واستالم الرسائل عن االستعمال 

جهاز ودفع ثمن المشتريات من الصحيح وصيانة ال
خالل خاصية الدفع بواسطة الهاتف الخليوي والتي 
توفر ايضا الترفيه على شكل فيديوهات والعاب 
وموسيقى والتفاعل عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 . واالطر والرسومات وخدمات اخرى ذات العالقة

In Respect of: Computer software; 
downloadable computer software; 
downloadable mobile applications; 
Downloadable mobile applications that enable 
users of a cosmetic medical device to receive 
education and training about use of the device, 
to receive messages about proper use and 
maintenance of the device, to pay for 
purchases via mobile pay functionality, and 
that also provides entertainment in the nature 
of videos, games, music, social media 
interactions, frames and graphics, and other 
related services  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شووركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود  :العنوووان 

جونسووووون بووووالزا، نيووووو برانزويووووك، نيووووو جيرسووووي، 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 37111

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

د ورجا شحادة، محامون، عزيز وفؤا :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32534  12214 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية : من اجل 

من وعالج االمراض الفيروسية وامراض جهاز 
المناعة وااللتهابات وامراض القل  واالوعية 
م الدموية وأمراض الجهاز العصبي المركزي واالال
واالمراض الجلدية وامراض التهاب المعدة واالمعاء 
واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون 

 . وامراض الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

520

521

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32535  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 : التاريخ
مستحضرات طبية للعناية بالجلد، : من اجل 

مستحضرات عالج ح  الشباب وتحديدا منظفات ح  
 . الشباب ومرطبات لح  الشباب

In Respect of: Medicated skin care 
preparations; Acne treatment preparations, 
namely, acne cleanser and acne moisturizers  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32535  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 : التاريخ
مستحضرات طبية للعناية بالجلد، : من اجل 

مستحضرات عالج ح  الشباب وتحديدا منظفات ح  
 . الشباب ومرطبات لح  الشباب

In Respect of: Medicated skin care 
preparations; Acne treatment preparations, 
namely, acne cleanser and acne moisturizers  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  
 

  

  Trade Mark No.: 32537  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  33 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
االدوات واالجهزة الطبية، االدوات : من اجل 
لطبية للعالج التجميلي والطبي لالمراض واالجهزة ا

 . الجلدية

In Respect of: Medical devices and 
apparatus; Medical device and apparatus for 
the cosmetic and medical treatment of skin 
conditions.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
ركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود شوو :العنوووان 

جونسووووون بووووالزا، نيووووو برانزويووووك، نيووووو جيرسووووي، 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 37111

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

522

523

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32536  12210 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 
  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
أنظمة الحاسوب، برامج الحاسوب القابلة : من اجل 

للتنزيل، تطبيقات الهاتف الخلوي للتنزيل، تطبيقات 
الهاتف الخليوي للتنزيل التي تمكن مستخدمي جهاز 
طبي تجميلي من تلقي التعليم والتدري  عن كيفية 
استعمال الجهاز واستالم الرسائل عن االستعمال 

جهاز ودفع ثمن المشتريات من الصحيح وصيانة ال
خالل خاصية الدفع بواسطة الهاتف الخليوي والتي 
توفر ايضا الترفيه على شكل فيديوهات والعاب 
وموسيقى والتفاعل عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 . واالطر والرسومات وخدمات اخرى ذات العالقة

In Respect of: Computer software; 
downloadable computer software; 
downloadable mobile applications; 
Downloadable mobile applications that enable 
users of a cosmetic medical device to receive 
education and training about use of the device, 
to receive messages about proper use and 
maintenance of the device, to pay for 
purchases via mobile pay functionality, and 
that also provides entertainment in the nature 
of videos, games, music, social media 
interactions, frames and graphics, and other 
related services  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شووركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود  :العنوووان 

جونسووووون بووووالزا، نيووووو برانزويووووك، نيووووو جيرسووووي، 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 37111

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

د ورجا شحادة، محامون، عزيز وفؤا :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32538  12217 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
األرز؛ منتجات األرز، بما في ذلك األرز : من اجل 

لسادة والمنكه؛ مقرمشات ومنتجات األرز المطهو ا
األرز؛ أقراص أرز؛ رقائق األرز؛ األرز المنتفخ؛ 
بسكويت األرز؛ كعك األرز؛ نشا األرز؛ الطعام 
والوجبات ولوازم الوجبات والوجبات الخفيفة سواء 
المحضر والمطهو والمغلف منها والتي تتألف أساساً 

أو /أو معكرونة النودلز و/أو الباستا و/من األرز و
أو الحبوب؛ الكاسترد، /أو الكسكسي و/باغيتي والس

بما في ذلك كاسترد األرز؛ المهلبية، بما في ذلك 
مهلبية األرز؛ السلطات الواردة في هذه الفئة، بما في 
ذلك سلطات األرز؛ الحلوى الواردة في هذه الفئة، بما 

 . في ذلك حلوى األرز؛ البهارات والصلصات والتوابل

In Respect of: rice; rice products, including 
plain and flavoured cooked rice and rice 
products; rice crackers; rice cakes; rice chips; 
puffed rice; rice biscuits; rice waffles; rice 
starch; prepared, cooked and packaged foods, 
meals, meal kits and snacks consisting 
primarily of rice, pasta, noodles, spaghetti, 
cous cous and/or cereals; custards, including 
rice custards; puddings, including rice 
puddings; salads in this class, including rice 
salads; desserts in this class, including rice 
desserts; condiments, sauces and seasonings.  

  In the name of: Ricegrowers Limited رايسجروورز ليمتد : بأسم 
 Address: Yanco Avenue, Leeton New ، استراليا  2232يانكوافنيو ،لتون،نيو ساوث ويلز  :العنوان 

South Wales 2705, Australia  
 231ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطين  -نابلس
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32539  12211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  23 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
اجهزة تقشير وتنظيف البشرة، ضمادات : من اجل 

 التقشير والتطهير التي تباع ليتم استعمالها مع أجهزة
تقشير وتطهير البشرة، أجهزة يدوية تعمل على 
البطارية لتقشير وتطهير البشرة تستعمل لتنظيف 
وتقشير البشرة، ضمادات لتقشير الوجه تستعمل مع 
جهاز يدوي يعمل على البطارية لتقشير وتطهير 

 . البشرة

In Respect of: Skin exfoliating and cleansing 
apparatus; Skin exfoliating and cleansing pads 
sold for use with skin exfoliating and cleansing 
apparatus; Battery-operated hand-held skin 
exfoliating and cleansing apparatus used to 
clean and exfoliate the skin; facial exfoliating 
pads for use with battery-operated hand-held 
skin exfoliating and cleansing apparatus.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شووركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود  :العنوووان 

جونسووووون بووووالزا، نيووووو برانزويووووك، نيووووو جيرسووووي، 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 37111

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32540  12243 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  44 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :تاريخ ال
معلومات طبية، توفير معلومات في مجال : من اجل 

العناية بالوجه والعناية بالجسم والوقاية من الشمس 
 . والتجميل والعناية بالشعر والشيخوخة والجمال

In Respect of: Medical information; 
Providing information in the field of facial 
care, body care, sun care, cosmetics, hair care, 
aging, and beauty.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شووركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود  :العنوووان 

جونسووووون بووووالزا، نيووووو برانزويووووك، نيووووو جيرسووووي، 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 37111

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32538  12217 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  13 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
األرز؛ منتجات األرز، بما في ذلك األرز : من اجل 

لسادة والمنكه؛ مقرمشات ومنتجات األرز المطهو ا
األرز؛ أقراص أرز؛ رقائق األرز؛ األرز المنتفخ؛ 
بسكويت األرز؛ كعك األرز؛ نشا األرز؛ الطعام 
والوجبات ولوازم الوجبات والوجبات الخفيفة سواء 
المحضر والمطهو والمغلف منها والتي تتألف أساساً 

أو /أو معكرونة النودلز و/أو الباستا و/من األرز و
أو الحبوب؛ الكاسترد، /أو الكسكسي و/باغيتي والس

بما في ذلك كاسترد األرز؛ المهلبية، بما في ذلك 
مهلبية األرز؛ السلطات الواردة في هذه الفئة، بما في 
ذلك سلطات األرز؛ الحلوى الواردة في هذه الفئة، بما 

 . في ذلك حلوى األرز؛ البهارات والصلصات والتوابل

In Respect of: rice; rice products, including 
plain and flavoured cooked rice and rice 
products; rice crackers; rice cakes; rice chips; 
puffed rice; rice biscuits; rice waffles; rice 
starch; prepared, cooked and packaged foods, 
meals, meal kits and snacks consisting 
primarily of rice, pasta, noodles, spaghetti, 
cous cous and/or cereals; custards, including 
rice custards; puddings, including rice 
puddings; salads in this class, including rice 
salads; desserts in this class, including rice 
desserts; condiments, sauces and seasonings.  

  In the name of: Ricegrowers Limited رايسجروورز ليمتد : بأسم 
 Address: Yanco Avenue, Leeton New ، استراليا  2232يانكوافنيو ،لتون،نيو ساوث ويلز  :العنوان 

South Wales 2705, Australia  
 231ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطين  -نابلس
 

Address for Services :   
 

 

  

524

525

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32535  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 : التاريخ
مستحضرات طبية للعناية بالجلد، : من اجل 

مستحضرات عالج ح  الشباب وتحديدا منظفات ح  
 . الشباب ومرطبات لح  الشباب

In Respect of: Medicated skin care 
preparations; Acne treatment preparations, 
namely, acne cleanser and acne moisturizers  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32535  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 : التاريخ
مستحضرات طبية للعناية بالجلد، : من اجل 

مستحضرات عالج ح  الشباب وتحديدا منظفات ح  
 . الشباب ومرطبات لح  الشباب

In Respect of: Medicated skin care 
preparations; Acne treatment preparations, 
namely, acne cleanser and acne moisturizers  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32541  12243 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية : من اجل 

من وعالج االمراض الفيروسية وامراض جهاز 
المناعة وااللتهابات وامراض القل  واالوعية 
الدموية وأمراض الجهاز العصبي المركزي واالالم 

دية وامراض التهاب المعدة واالمعاء واالمراض الجل
واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون 

 . وامراض الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شووركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود  :العنوووان 

جونسووووون بووووالزا، نيووووو برانزويووووك، نيووووو جيرسووووي، 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 37111

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

526

527  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32542  12242 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات : من اجل 

 وااليواء المؤقت 
In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accomodation  

 In the name of: Mohamad Abed Al دمحم عبد الرحمن مناع فروخ : بأسم 
Rahman Manaa Froukh  

 Address: Ramallah Almasyun Emaret  1م هللا الماصيون عمارة عادل المصري ط را :العنوان 
Adel Almasri Tabeq 3  

 1رام هللا عمارة طنوس ط  :عنوان التبليغ 
  3217231232جوال  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32541  12243 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية : من اجل 

من وعالج االمراض الفيروسية وامراض جهاز 
المناعة وااللتهابات وامراض القل  واالوعية 
الدموية وأمراض الجهاز العصبي المركزي واالالم 

دية وامراض التهاب المعدة واالمعاء واالمراض الجل
واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون 

 . وامراض الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شووركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود  :العنوووان 

جونسووووون بووووالزا، نيووووو برانزويووووك، نيووووو جيرسووووي، 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 37111

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32543  12241 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  42 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية : من اجل 

الممتلكات واألفراد وخدمات شخصية و اجتماعية 
 يقدمها اخرون تلبية لحاجات األفراد 

In Respect of: Personal and social services 
rendered by others to meet the needs of 
individuals; security services for the protection 
of property and individuals.  

شركة كوين كير سيرفيس لحماية المنشأت : بأسم 
 والمباني مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Qween Kare 
Service Lehemayet Al Monshaat 
Walmabani Mosahama Khososiya  

  Address: Al Quds Alram Daheyat Al Bareed القدس الرام ضاحية البريد  :العنوان 
 1رام هللا عمارة الحاج ياسين ط  :عنوان التبليغ 

  3211371102جوال رقم 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  

  Trade Mark No.: 32543  12241 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  42 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية : من اجل 

الممتلكات واألفراد وخدمات شخصية و اجتماعية 
 يقدمها اخرون تلبية لحاجات األفراد 

In Respect of: Personal and social services 
rendered by others to meet the needs of 
individuals; security services for the protection 
of property and individuals.  

شركة كوين كير سيرفيس لحماية المنشأت : بأسم 
 والمباني مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Qween Kare 
Service Lehemayet Al Monshaat 
Walmabani Mosahama Khososiya  

  Address: Al Quds Alram Daheyat Al Bareed القدس الرام ضاحية البريد  :العنوان 
 1رام هللا عمارة الحاج ياسين ط  :عنوان التبليغ 

  3211371102جوال رقم 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32544  12244 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1  3 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
, غازات صناعية, غازات لغايات صناعية: من اجل 

غازات لغايات االستخدام غير الطبي في المستشفيات 
 . 3والعيادات والمشمولة جميعها في الصنف 

In Respect of: Gases used in industry; 
Industrial Gases; Gases for hospitals and 
clinics for non medical use; all included in 
class1 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ل، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائي2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية،  :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32545  12242 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
غازات لغايات طبية والمشمولة جميعها في : من اجل 
  2الصنف

In Respect of: Gases for medicinal purposes; 
all included in class 5 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائيل2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

تيرة للملكية الفكرية، شركة فراس أ :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
 

 

  

528

529

530

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32544  12244 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1  3 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
, غازات صناعية, غازات لغايات صناعية: من اجل 

غازات لغايات االستخدام غير الطبي في المستشفيات 
 . 3والعيادات والمشمولة جميعها في الصنف 

In Respect of: Gases used in industry; 
Industrial Gases; Gases for hospitals and 
clinics for non medical use; all included in 
class1 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ل، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائي2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية،  :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32545  12242 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
غازات لغايات طبية والمشمولة جميعها في : من اجل 
  2الصنف

In Respect of: Gases for medicinal purposes; 
all included in class 5 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائيل2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

تيرة للملكية الفكرية، شركة فراس أ :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32545  12242 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
غازات لغايات طبية والمشمولة جميعها في : من اجل 
  2الصنف

In Respect of: Gases for medicinal purposes; 
all included in class 5 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائيل2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

تيرة للملكية الفكرية، شركة فراس أ :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32545  12242 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
غازات لغايات طبية والمشمولة جميعها في : من اجل 
  2الصنف

In Respect of: Gases for medicinal purposes; 
all included in class 5 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائيل2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

تيرة للملكية الفكرية، شركة فراس أ :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32546  12240 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  0 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
مواسير معدنية , تحاويات معدنية لتخزين الغازا: من اجل 

 . 0لنقل الغازات والمشمولة جميعها في الصنف 
In Respect of: Container of metal for storage 
gas, metal pipes for transfer gases;all included 
in class 6 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائيل2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

فراس اتيرة للملكية الفكرية نابلس  :عنوان التبليغ 
  207نتر ص ب عمارة جاليريا س

 

Address for Services :   
 

 

  

531

532

 

 

  

  Trade Mark No.: 32545  12242 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
غازات لغايات طبية والمشمولة جميعها في : من اجل 
  2الصنف

In Respect of: Gases for medicinal purposes; 
all included in class 5 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائيل2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

تيرة للملكية الفكرية، شركة فراس أ :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32547  12242 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  33 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
أجهزة لغايات حفظ األنسجة والمشمولة : من اجل 

 . 33جميعها في الصنف 
In Respect of: Apparatus for the purpose of 
saving tissues; all included in class 10 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ، إسرائيل ، المنطقة الشمالية الصناعية2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية،  :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32548  12247 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  33 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
أجهزة تنقية وتوريد الغازات لغايات : من اجل 

االستخدام في الصناعة و المشمولة جميعها في 
 . 33الصنف 

In Respect of: Apparatus for purifying and 
supplying gases for use in industry; all 
included in class 11 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائيل2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية،  :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
 

 

  
 

  
 

  

  Trade Mark No.: 32549  12241 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  10 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
الخدمات العقارية، بالتحديد إدراج وتأجير : من اجل 

وإدارة وبيع الممتلكات التجارية والسكنية؛ خدمات 
ادارة وتشغيل المراكز التجارية، خدمات سمسرة 
العقارات؛ خدمات اكتساب وإمتالك األراضي و 

تطوير العقاري، خدمات النصح العقارات؛ خدمات ال
واالستشارات والمعلومات المتعلقة بكل الخدمات 

 السالفة الذكر، 

In Respect of: Real estate services; namely 
listing, leasing, managing and sale of 
commercial and residential property; 
Commercial centers Management and 
operation, real estate brokerage services; real 
estate and land acquisition; Real Estate 
Development; advisory, consultancy and 
information services relating to all of the 
aforesaid services  

 In the name of: harkat Lacasa Holding شركة الكسا هولدينج للعقارات : بأسم 
Lel Aqarat  

  Address: Palestine Ramallah فلسطين رام هللا  :العنوان 
  :عنوان التبليغ 

Kamal law firm ,Palestine- Aberih- Sharfeh 
Area- 29 Gemzo Street. Tel 02-295110 

Address for Services :   
 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة مول فلسطين التجاري 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32545  12242 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
غازات لغايات طبية والمشمولة جميعها في : من اجل 
  2الصنف

In Respect of: Gases for medicinal purposes; 
all included in class 5 .  

 In the name of: Maxima Air Separation مركز ماكسيما اير سيباريشن المحدود : بأسم 
Center Ltd.  

 4324صووووندوق بريوووود رقووووم , شووووارع هوووواوجين 33 :العنوووووان 
 . ، المنطقة الشمالية الصناعية ، إسرائيل2234333اشدود، ,

Address: 10 Haogen St, P.O.B 4124, Ashdod, 
7714101, Northern Industrial Zone, Is  

تيرة للملكية الفكرية، شركة فراس أ :عنوان التبليغ 
  207. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
 

 

  

533

534
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  Trade Mark No.: 32550  12223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
خدمات المطاعم والمقاهي والكافتريات : من اجل 
خدمات اعداد وتقديم وتزويد المأكوالت . والفنادق

 . والمشروبات والحلويات

In Respect of: Restaurant, Café, Cafeteria 
and hotel Services. Services, preparing, serving 
and providing foods, drinks and Dessert  

 In the name of: Sharkat Delicious Lel شركة ديلشس للمطاعم والمقاهي : بأسم 
Matta’am w AL- Maqahe  

  Address: Ramallah AL Erasl Street رام هللا شارع االرسال  :العنوان 
 -Kamal law firm ,Palestine :عنوان التبليغ 

Aberih- Sharfeh Area- 29 Gemzo 
Street. Tel 02-295110  

 

Address for Services :   

 

 

  

535

536  

 

  

  Trade Mark No.: 32551  12223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  31 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :لتاريخ ا
مواد البناء والرخام والحجاره الطبيعيه : من اجل 

والصناعيه واالسمنت والكلس والجبصين والقصاره 
والحصى والقساطل المصنوعه من الفخار او االسمنت 
ومواد تعبيد الطرق واالسفلت والقار والحمر واالنشاءات 

 ه والمداخن القابله النقل والنص  الحجري

In Respect of: Building materials (non-
metallic); non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of 
metal  

 In the name of: Sharakat Al- Mawarid شركة الموارد للحجر والرخام : بأسم 
Lel-Hajar W El-Rokham  

  Address: Palestine Tulkarem Cur فلسطين طولكرم كور  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، :عنوان التبليغ 

 بجان  نادي السيارات  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32552  12222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  10 :في الصنف 
  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
الخدمات العقارية، بالتحديد إدراج وتأجير : من اجل 

وإدارة وبيع الممتلكات التجارية والسكنية؛ خدمات 
سمسرة العقارات؛ خدمات اكتساب وإمتالك األراضي 
و العقارات؛ خدمات التطوير العقاري، خدمات النصح 

ات والمعلومات المتعلقة بكل الخدمات واالستشار
 السالفة الذكر، 

In Respect of: Real estate services; namely 
listing, leasing, managing and sale of 
commercial and residential property; real 
estate brokerage services; real estate and land 
acquisition; Real Estate Development; 
advisory, consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services  

 In the name of: Sharakat Al- Mawarid شركة الموارد للحجر والرخام : بأسم 
Lel-Hajar W El-Rokham  

  Address: Palestine Tulkarem Cur فلسطين طولكرم كور  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، :عنوان التبليغ 

 بجان  نادي السيارات 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32553  12221 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37  12 :في الصنف 
  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
التركي  إنشاء المباني واإلصالح وخدمات : من اجل 

أو التجميع، اإلشراف على إنشاء المباني، عزل 
المباني، اإلنشاء، استشارات متعلقة باإلنشاء، 
معلومات عن اإلنشاء، إنشاء المصانع، معلومات عن 
اإلصالح، البناء، البناء بالطوب، هدم المباني، 
خدمات استخراج الحجارة، تعبيد الطرق، إحكام سد 

 . شاءالمباني، اإلشراف على اإلن

In Respect of: Building construction, repair, 
installation services, building construction 
supervision, building insulating, construction, 
construction consultation, construction 
information, factory construction, information 
(repair), masonry, bricklaying, demolition of 
buildings, quarrying services, road paving, 
sealing (building), supervision (building 
construction)  

 In the name of: Sharakat Al- Mawarid شركة الموارد للحجر والرخام : بأسم 
Lel-Hajar W El-Rokham  

  Address: Palestine Tulkarem Cur فلسطين طولكرم كور  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ،  :عنوان التبليغ 

 بجان  نادي السيارات 
 

Address for Services :   
 

 

  

537

538
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  Trade Mark No.: 32554  12224 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او 
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 

الت التجارية من خالل اصدار بطاقات المح
للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

، المبيعات في مزادات (الطراف اخرى)المبيعات 
مراكز التسوق، خدمات  عامة، ترويج وخدمات ادارة

المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى

الملفات المحوسبة، العالقات العامة، العينات، ادارة 
وكاالت االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير 
االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 
الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
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، النسخ، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة 
األعمال التجارية أو الصناعية، إدارة أعمال فناني 
التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد 
الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، 
لصق اإلعالنات، الدعاية واإلعالن الخارجي، 

يم المعلومات في قواعد إستطالعات الرأي، تنظ
بيانات حاسوب، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، 
وكاالت البيع وترتي  خدمات البيع، خدمات البيع 
بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 
تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 

 . الزبائن من معاينتها و شرائها

dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods  

 In the name of: Sharakat Al- Mawarid شركة الموارد للحجر والرخام : بأسم 
Lel-Hajar W El-Rokham  

  Address: Palestine Tulkarem Cur فلسطين طولكرم كور  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، :عنوان التبليغ 

 ات بجان  نادي السيار 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32555  12222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 

الزيوت، االلوفيرا المعد لالستهالك : من اجل 
البشري، زيت ودهن جوز الهند، زيت لفت للطعام، 

ذرة، دهون وزيوت صالحة لالكل، مربيات ،  زيت
زيت بزر الكتان، زيت الذرة الصفراء، مربى فواكه، 
زيت زيتون للطعام، زيتون محفوظ، زيت ل  النخيل 
للطعام، زيت نخيل للطعام، بذور معالجة، زيت 
السمسم، خالصات الزيوت، والخضار واالثمار 

 . المحفوظة او المجففة او المطبوخة

In Respect of: Oils, Aloe vera Prepared for 
human consumption, coconut oil and fat, colza 
oil for food, corn oil, edible fats and oils, jams, 
linseed oil, maize oil, marmalade, olive oil for 
foods, preserved olives, palm kernel oil for 
food, palm oil for foods, processed Seeds, 
Sesame oil, Oils extract; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables;  

 -In the name of: Sharakat Balsam Lel شركة بلسم للزيوت العطرية : بأسم 
Zayoot AL-Iea'tryah  

  Address: Palestine- Jenin فلسطين، جنين  :العنوان 
يرة ، الشرفة ، بجان  نادي الب :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة بلسم 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32555  12222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 

الزيوت، االلوفيرا المعد لالستهالك : من اجل 
البشري، زيت ودهن جوز الهند، زيت لفت للطعام، 

ذرة، دهون وزيوت صالحة لالكل، مربيات ،  زيت
زيت بزر الكتان، زيت الذرة الصفراء، مربى فواكه، 
زيت زيتون للطعام، زيتون محفوظ، زيت ل  النخيل 
للطعام، زيت نخيل للطعام، بذور معالجة، زيت 
السمسم، خالصات الزيوت، والخضار واالثمار 

 . المحفوظة او المجففة او المطبوخة

In Respect of: Oils, Aloe vera Prepared for 
human consumption, coconut oil and fat, colza 
oil for food, corn oil, edible fats and oils, jams, 
linseed oil, maize oil, marmalade, olive oil for 
foods, preserved olives, palm kernel oil for 
food, palm oil for foods, processed Seeds, 
Sesame oil, Oils extract; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables;  

 -In the name of: Sharakat Balsam Lel شركة بلسم للزيوت العطرية : بأسم 
Zayoot AL-Iea'tryah  

  Address: Palestine- Jenin فلسطين، جنين  :العنوان 
يرة ، الشرفة ، بجان  نادي الب :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة بلسم 
 

   
 

 
  

  

  

  Trade Mark No.: 32556  12220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او 
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 

محالت التجارية من خالل اصدار بطاقات ال
للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

، المبيعات في مزادات (الطراف اخرى)المبيعات 
رة مراكز التسوق، خدمات عامة، ترويج وخدمات ادا

المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى

ة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، العينات، ادار
وكاالت االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير 
االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 
الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، 

وب، النسخ، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاس
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 

، النسخ، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة 
األعمال التجارية أو الصناعية، إدارة أعمال فناني 
التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد 
الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، 
لصق اإلعالنات، الدعاية واإلعالن الخارجي، 

يم المعلومات في قواعد إستطالعات الرأي، تنظ
بيانات حاسوب، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، 
وكاالت البيع وترتي  خدمات البيع، خدمات البيع 
بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 
تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 

 . الزبائن من معاينتها و شرائها

dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods  

 In the name of: Sharakat Al- Mawarid شركة الموارد للحجر والرخام : بأسم 
Lel-Hajar W El-Rokham  

  Address: Palestine Tulkarem Cur فلسطين طولكرم كور  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، :عنوان التبليغ 

 ات بجان  نادي السيار 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32556  12220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او 
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 

محالت التجارية من خالل اصدار بطاقات ال
للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

، المبيعات في مزادات (الطراف اخرى)المبيعات 
رة مراكز التسوق، خدمات عامة، ترويج وخدمات ادا

المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى

ة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، العينات، ادار
وكاالت االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير 
االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 
الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، 

وب، النسخ، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاس
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
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  Trade Mark No.: 32556  12220 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، : من اجل 

النشاط المكتبي، خدمات المساعدة الدارة االعمال او 
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية 

محالت التجارية من خالل اصدار بطاقات ال
للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 
ترويج المبيعات، تحرير النصوص االعالنية، خدمات 
عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج 

، المبيعات في مزادات (الطراف اخرى)المبيعات 
رة مراكز التسوق، خدمات عامة، ترويج وخدمات ادا

المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 
معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت 
االستيراد والتصدير، االعالن المباشر على شبكة 

شراء )كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 
، توزيع (المنتوجات والخدمات لشركات اخرى

ة الملفات المحوسبة، العالقات العامة، العينات، ادار
وكاالت االنباء التجارية، وكاالت االعالنات، تاجير 
االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد 
الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، 
البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب، 

وب، النسخ، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاس
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة 

In Respect of: Advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above. Advertising; 
business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management or 
commercial functions for an industrial or 
commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping Centre promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 

األعمال التجارية أو الصناعية، إدارة أعمال فناني 
التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد 
الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، 
لصق اإلعالنات، الدعاية واإلعالن الخارجي، 

نظيم المعلومات في قواعد إستطالعات الرأي، ت
بيانات حاسوب، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، 
وكاالت البيع وترتي  خدمات البيع، خدمات البيع 
بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 
تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 

 . الزبائن من معاينتها و شرائها

computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods  

 -In the name of: Sharakat Balsam Lel شركة بلسم للزيوت العطرية : بأسم 
Zayoot AL-Iea'tryah  

  Address: Palestine- Jenin فلسطين، جنين  :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

مشروطه بعدم منح حماية على كلمة بلسم للزيوت 
 العطرية 
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  Trade Mark No.: 32557  12222 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
الصابون ومستحضرات التجميل، : من اجل 

ضرات الشعر، مستحضرات التنظيف، ورعاية مستح
وتجميل الجلد وفروة الرأس والشعر، ومنتجات 
تصفيف الشعر، صبغات الشعر، مستضحرات 

 . التبييض، الصبغات ومستحضرات الصبغات

In Respect of: Soaps, cosmetics, hair lotions, 
preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, scalp and hair, hair 
styling products, hair tinting, bleaching, 
dyeing and coloring preparations.  

 In the name of: Shareket Axi Lil Esterat شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار : بأسم 
W Al Estread W Al Estethmar  

 Address: Ramallah -Al Bireh / Al فلسطين  -المنطقة الصناعية  /البيرة / رام هللا :العنوان 
Manteqa Al Sina'aya Palestaine  

إتقان لخدمات  -المحامي نزار جردات :عنوان التبليغ 
  1ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32558  12227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

نظيم المعارض خدمات االعالن عن الوظائف، ت
الخدمات , التجارية للغايات االعالنية او التجارية

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية

شغيل شركة تجارية على مبدأ خدمات المساعدة لت
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, العالن المباشر على شبكة كمبيوتراتا, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, لدعاية واإلعالننشر مواد ا, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب

In Respect of: / Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 

542

543
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544

المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية

نسخ , تحديث مواد الدعاية واإلعالن, مباشرال
الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق

تنظيم , إستطالعات الرأي, واإلعالن الخارجي
نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

وكاالت البيع وترتي  خدمات , الدعاية واإلعالن
يقة خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طر, البيع
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، , كانت

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

transcription, preparation of advertising 
columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 
updated advertising materials, copies of 
documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external advertising, 
polls, organize information in computer 
databases, publish texts advertising agencies, 
sales and arranging sales service, sales service 
Wholesale and retail in any way whatsoever, 
services assembling a variety of goods on 
behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase.  

 In the name of: Shareket Axi Lil Esterat شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار : بأسم 
W Al Estread W Al Estethmar  

 Address: Ramallah -Al Bireh / Al فلسطين  -المنطقة الصناعية / البيرة / رام هللا :العنوان 
Manteqa Al Sina'aya Palestaine  

إتقان لخدمات  -المحامي نزار جردات : عنوان التبليغ
  1ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32559  12221 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
والط  البيطري والمواد  مواد الصيدلة: من اجل 
اللصق الطبية  –أغذية األطفال والمرضى –الصحية

 –ومواد للتضميد المواد الخاصة بحشوات األسنان
المواد المطهرة  -الشمع المستخدم في ط  األسنان

المستحضرات الخاصة بإبادة األعشاب  -والمعقمة
المستحضرات المضادة  -والحشرات الضارة

 فوط اطفال .ةفوط نسائي -–للطفيليات

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters,materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides women and baby diapers  

 In the name of: khaled hamdan خالد حمدان دمحم حمادة : بأسم 
mohammd hamada  

  Address: gaza -alsodaniah shat al bahr غزة السودانية شاطئ البحر  :العنوان 
 -روالمحامي امجد عبد القادر عم :عنوان التبليغ 

 باب الزاوية -الخليل 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32558  12227 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

نظيم المعارض خدمات االعالن عن الوظائف، ت
الخدمات , التجارية للغايات االعالنية او التجارية

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية

شغيل شركة تجارية على مبدأ خدمات المساعدة لت
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, العالن المباشر على شبكة كمبيوتراتا, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
, لدعاية واإلعالننشر مواد ا, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب

In Respect of: / Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
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  Trade Mark No.: 32560  12203 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
مواد الصيدلة والط  البيطري والمواد : من اجل 
اللصق الطبية  –رضىأغذية األطفال والم –الصحية

 –ومواد للتضميد المواد الخاصة بحشوات األسنان
المواد المطهرة  -الشمع المستخدم في ط  األسنان

المستحضرات الخاصة بإبادة األعشاب  -والمعقمة
المستحضرات المضادة  -والحشرات الضارة

 . فوط نسائيةوفوط اطفال -–للطفيليات

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters,materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides women and baby diapers  

 In the name of: khaled hamdan خالد محدان دمحم محادة : أبسم 
mohammd hamada  

  Address: gaza -alsodaniah shat al bahr غزة السودانية شاطئ البحر  :العنوان 
 -المحامي امجد عبد القادر عمرو :عنوان التبليغ 

 باب الزاوية -الخليل 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32560  12203 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
مواد الصيدلة والط  البيطري والمواد : من اجل 
اللصق الطبية  –رضىأغذية األطفال والم –الصحية

 –ومواد للتضميد المواد الخاصة بحشوات األسنان
المواد المطهرة  -الشمع المستخدم في ط  األسنان

المستحضرات الخاصة بإبادة األعشاب  -والمعقمة
المستحضرات المضادة  -والحشرات الضارة

 . فوط نسائيةوفوط اطفال -–للطفيليات

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters,materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides women and baby diapers  

 In the name of: khaled hamdan خالد محدان دمحم محادة : أبسم 
mohammd hamada  

  Address: gaza -alsodaniah shat al bahr غزة السودانية شاطئ البحر  :العنوان 
 -المحامي امجد عبد القادر عمرو :عنوان التبليغ 

 باب الزاوية -الخليل 
 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32561  12203 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 
  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 

األحزمة، السترات : المالبس ، تحديدا: من اجل 
الرياضية ، القمصان بدون أزرار، الجزمات، حماالت 

المعاطف ، الفساتين ، الصدر النسائية، الطواقي، 
شباش  الشاطئ، القفازات، الفساتين المسائية، 
البالئز النسائية التي تغطي الصدر على شكل 
حماالت، القبعات ، عصابات للرأس، الستر، ألبسة 
الجينز، بدالت الهرولة، وثياب الرقص والرياضة 
الداخلية ، المالبس الداخلية النسائية، القفازات بدون 

ابع، مالبس النوم، السراويل ، الثياب أماكن لألص
الداخلية النسائية المتصلة بجوارب طويلة، الصنادل 
الخفيفة، مالبس الشاطئ التي تلف حول الخصر، 
األوشحة، القمصان، االحذية، السراويل القصيرة ، 
التنانير ، الشباش ، األحذية الرياضية الخفيفة، 

بدالت، الجوارب ، الجوارب النسائية الطويلة، ال
السراويل الفضفاضة ، القمصان الفضفاضة ، 
السراويل القصيرة الفضفاضة، والبدالت الرياضية 
الفضفاضة ، الكنزات، بدالت السباحة، والبالئز بدون 
أكمام للنساء، ربطات العنق، الثياب الداخلية والستر 

 . بدون أكمام

In Respect of: Clothing, namely, belts, 

blazers, blouses, boots, bras, caps, coats, 

dresses, flip flops, gloves, gowns, halter tops, 

hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, 

leotards, lingerie, mittens, pajamas, pants, 

pantyhose, robes sandals, sarongs, scarves, 

shirts, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, 

socks, stockings, suits, sweat pants, sweat 

shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim 

suits, tank tops, ties, underwear and vests.  

  In the name of: Express, LLC إكسبريس، أل أل سي : بأسم 
 41213إكسبريس درايف ، كولومبوس ، أوهوايو  3 :العنوان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 1 Express Drive, Columbus, 
Ohio 43230, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32559  12221 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 26/11/2017  20/33/2332 :التاريخ 
والط  البيطري والمواد  مواد الصيدلة: من اجل 
اللصق الطبية  –أغذية األطفال والمرضى –الصحية

 –ومواد للتضميد المواد الخاصة بحشوات األسنان
المواد المطهرة  -الشمع المستخدم في ط  األسنان

المستحضرات الخاصة بإبادة األعشاب  -والمعقمة
المستحضرات المضادة  -والحشرات الضارة

 فوط اطفال .ةفوط نسائي -–للطفيليات

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters,materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides women and baby diapers  

 In the name of: khaled hamdan خالد حمدان دمحم حمادة : بأسم 
mohammd hamada  

  Address: gaza -alsodaniah shat al bahr غزة السودانية شاطئ البحر  :العنوان 
 -روالمحامي امجد عبد القادر عم :عنوان التبليغ 

 باب الزاوية -الخليل 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32561  12203 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 
  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 

األحزمة، السترات : المالبس ، تحديدا: من اجل 
الرياضية ، القمصان بدون أزرار، الجزمات، حماالت 

المعاطف ، الفساتين ، الصدر النسائية، الطواقي، 
شباش  الشاطئ، القفازات، الفساتين المسائية، 
البالئز النسائية التي تغطي الصدر على شكل 
حماالت، القبعات ، عصابات للرأس، الستر، ألبسة 
الجينز، بدالت الهرولة، وثياب الرقص والرياضة 
الداخلية ، المالبس الداخلية النسائية، القفازات بدون 

ابع، مالبس النوم، السراويل ، الثياب أماكن لألص
الداخلية النسائية المتصلة بجوارب طويلة، الصنادل 
الخفيفة، مالبس الشاطئ التي تلف حول الخصر، 
األوشحة، القمصان، االحذية، السراويل القصيرة ، 
التنانير ، الشباش ، األحذية الرياضية الخفيفة، 

بدالت، الجوارب ، الجوارب النسائية الطويلة، ال
السراويل الفضفاضة ، القمصان الفضفاضة ، 
السراويل القصيرة الفضفاضة، والبدالت الرياضية 
الفضفاضة ، الكنزات، بدالت السباحة، والبالئز بدون 
أكمام للنساء، ربطات العنق، الثياب الداخلية والستر 

 . بدون أكمام

In Respect of: Clothing, namely, belts, 

blazers, blouses, boots, bras, caps, coats, 

dresses, flip flops, gloves, gowns, halter tops, 

hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, 

leotards, lingerie, mittens, pajamas, pants, 

pantyhose, robes sandals, sarongs, scarves, 

shirts, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, 

socks, stockings, suits, sweat pants, sweat 

shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim 

suits, tank tops, ties, underwear and vests.  

  In the name of: Express, LLC إكسبريس، أل أل سي : بأسم 
 41213إكسبريس درايف ، كولومبوس ، أوهوايو  3 :العنوان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 1 Express Drive, Columbus, 
Ohio 43230, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32562  12202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :نف في الص
  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
خدمات متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر البيع : من اجل 

بالتجزئة عبر االنترنت التي تقدم المالبس، 
واإلكسسوارات ، الحقائ ، المجوهرات، ألبسة القدم 

 . ومنتجات العناية الشخصية

In Respect of: Retail store services and on-
line retail store services featuring clothing, 
accessories, bags, jewelry, footwear and 
personal care products.  

  In the name of: Express, LLC إكسبريس، أل أل سي : بأسم 
 41213إكسبريس درايف ، كولومبوس ، أوهوايو  3 :العنوان 

 ة األمريكية ، الواليات المتحد
Address: 1 Express Drive, Columbus, 
Ohio 43230, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

 

 

  Trade Mark No.: 32562  12202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :نف في الص
  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
خدمات متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر البيع : من اجل 

بالتجزئة عبر االنترنت التي تقدم المالبس، 
واإلكسسوارات ، الحقائ ، المجوهرات، ألبسة القدم 

 . ومنتجات العناية الشخصية

In Respect of: Retail store services and on-
line retail store services featuring clothing, 
accessories, bags, jewelry, footwear and 
personal care products.  

  In the name of: Express, LLC إكسبريس، أل أل سي : بأسم 
 41213إكسبريس درايف ، كولومبوس ، أوهوايو  3 :العنوان 

 ة األمريكية ، الواليات المتحد
Address: 1 Express Drive, Columbus, 
Ohio 43230, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 
  

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32566  12200 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  17 :في الصنف 

  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
خدمات االتصاالت والبث االذاعي : من اجل 
والبث االذاعي والتلفزيوني عبر االنترنت , والتلفزيوني

 والوسائط المتعددة 

In Respect of: Telecommunications, radio 
and television broadcasting, radio and 
television broadcasting via internet and 
multimedia  

مساهمة  –شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Bakri 
Lilbath Alitha’i – Mosahima 
Khososiya  

 ,Address: Al-Nahda Street, Ramallah فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شارع النهضة :العنوان 
The West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32566  12200 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  17 :في الصنف 

  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
خدمات االتصاالت والبث االذاعي : من اجل 
والبث االذاعي والتلفزيوني عبر االنترنت , والتلفزيوني

 والوسائط المتعددة 

In Respect of: Telecommunications, radio 
and television broadcasting, radio and 
television broadcasting via internet and 
multimedia  

مساهمة  –شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Bakri 
Lilbath Alitha’i – Mosahima 
Khososiya  

 ,Address: Al-Nahda Street, Ramallah فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شارع النهضة :العنوان 
The West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32567  12202 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
عاية واإلعالن وادارة وتوجيه خدمات الد: من اجل 

 األعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

مساهمة  –شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Bakri 
Lilbath Alitha’i – Mosahima Khososiya  

 ,Address: Al-Nahda Street, Ramallah فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شارع النهضة :العنوان 
The West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32568  12207 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  14 :في الصنف 
  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 

السجائر , السجائر, السيجار, التبغ: من اجل 
, مواد المدخنين, السجائر القصيرة, اإللكترونية

, والعات السجائر, عل  السجائر, مناضد السجائر
الح اليل السائلة , اعواد الكبريت, أوراق السجائر

 المستخدمة في السجائر اإللكترونية 

In Respect of: Tobacco, cigars, cigarettes, 
electronic cigarettes, cigarillos, smokers’ 
articles, ashtrays, cigarette cases, cigarette 
lighters, cigarette papers, matches, liquid 
solutions for use in electronic cigarettes  

 In the name of: Karelia Tobacco . كاريليا توباكو كومباني انك: بأسم 
Company Inc.  

 Address: Athinon Street, Kalamata, 241 اليونان , 243 33, كاالماتا, اثينون ستريت :العنوان 
00, Greece  

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

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32566  12200 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  17 :في الصنف 

  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
خدمات االتصاالت والبث االذاعي : من اجل 
والبث االذاعي والتلفزيوني عبر االنترنت , والتلفزيوني

 والوسائط المتعددة 

In Respect of: Telecommunications, radio 
and television broadcasting, radio and 
television broadcasting via internet and 
multimedia  

مساهمة  –شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Bakri 
Lilbath Alitha’i – Mosahima 
Khososiya  

 ,Address: Al-Nahda Street, Ramallah فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شارع النهضة :العنوان 
The West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   
 

 

  
549

550

  
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32566  12200 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  17 :في الصنف 

  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
خدمات االتصاالت والبث االذاعي : من اجل 
والبث االذاعي والتلفزيوني عبر االنترنت , والتلفزيوني

 والوسائط المتعددة 

In Respect of: Telecommunications, radio 
and television broadcasting, radio and 
television broadcasting via internet and 
multimedia  

مساهمة  –شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Bakri 
Lilbath Alitha’i – Mosahima 
Khososiya  

 ,Address: Al-Nahda Street, Ramallah فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شارع النهضة :العنوان 
The West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   
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551

 

 

  

  Trade Mark No.: 32568  12207 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  14 :في الصنف 
  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 

السجائر , السجائر, السيجار, التبغ: من اجل 
, مواد المدخنين, السجائر القصيرة, اإللكترونية

, والعات السجائر, عل  السجائر, مناضد السجائر
الح اليل السائلة , اعواد الكبريت, أوراق السجائر

 المستخدمة في السجائر اإللكترونية 

In Respect of: Tobacco, cigars, cigarettes, 
electronic cigarettes, cigarillos, smokers’ 
articles, ashtrays, cigarette cases, cigarette 
lighters, cigarette papers, matches, liquid 
solutions for use in electronic cigarettes  

 In the name of: Karelia Tobacco . كاريليا توباكو كومباني انك: بأسم 
Company Inc.  

 Address: Athinon Street, Kalamata, 241 اليونان , 243 33, كاالماتا, اثينون ستريت :العنوان 
00, Greece  

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

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32588  12277 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  43 :في الصنف 
  Date: 27/11/2017  22/33/2332 :التاريخ 
) ، التوجيه المهني ( التدري  )التمرين  :من اجل 

، خدمات التدريس ، ( نصائح تدريبية أو تعليمية 
، التدريس ، اعادة ( استعراض)التدري  العملي 

التدري  المهني ، تنظيم وادارة ورشات العمل 
 ( تدري )

In Respect of: Coaching [training] , 
Guidance (Vocational ) [education or training 
advice] , Instruction services , Practical 
training [demonstration] , Teaching , 
Vocational retraining , Workshops (Arranging 
and conducting of ) [training]  

  In the name of: Fahmy Saleh Suboh El jada فهمي صالح صبح الجدع : بأسم 
 Address: Ramallah Shar'e Alersal ارع االرسال عمارة السفينة رام هللا ش :العنوان 

Amaret Alsafeena  
 رام هللا شارع االرسال عمارة السفينة : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah 
Shar'e Alersal Amaret Alsafeena   

 
   

  

  Trade Mark No.: 32590  12213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 28/11/2017  27/33/2332 :التاريخ 
اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 
اللحوم المحفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد

الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة  -والمعلبة
فوظة األغذية المح –الجيالتين والمربيات –والمطهية
زبدة )اللبن ويره من منتجات األلبان  -والمخلالت

جبنة وحلي  مجفف وشحوم  –(وسمنة حيواني
زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -صالحة للتغذية

 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

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

meat extracts; preserved, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 

sauces; eggs, milk and milk products; edible 

oils and fats  

شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية : بأسم 
 والصناعية واالستثمارية 

In the name of: sharekat Al-hamoda 
Lelmuntajat Alghedaiya Wa Alzeraeya 
Wa alsenaeyyah Wa Alestethmareyah  

  Address: Alqudes-Alsawaherah Alsharqeyah السواحرة الشرقية  -القدس  :العنوان 
 السواحرة الشرقية  -القدس  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Alqudes-
Alsawaherah Alsharqeyah   
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  Trade Mark No.: 32593  12211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  7 :في الصنف 
  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
 –ية الخاصة بالمهنالعدد واآلالت اليدو: من اجل 

األسلحة التي  –الشوك والمالعق –وادوات القطع
 ادوات حالقة  –تحمل على الجن 

In Respect of: Hand tools and implements 
(hand-operated); cutlery; side arms;razors  

  In the name of: ultra for building materials شركة الترا للمواد االنشائية والبناء : بأسم 
  Address: hebron dora st الخليل خلة مناع  :العنوان 

 الخليل خلة مناع  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  hebron dora st  
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32590  12213 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 28/11/2017  27/33/2332 :التاريخ 
اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 
اللحوم المحفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد

الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة  -والمعلبة
فوظة األغذية المح –الجيالتين والمربيات –والمطهية
زبدة )اللبن ويره من منتجات األلبان  -والمخلالت

جبنة وحلي  مجفف وشحوم  –(وسمنة حيواني
زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -صالحة للتغذية

 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

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

meat extracts; preserved, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 

sauces; eggs, milk and milk products; edible 

oils and fats  

شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية : بأسم 
 والصناعية واالستثمارية 

In the name of: sharekat Al-hamoda 
Lelmuntajat Alghedaiya Wa Alzeraeya 
Wa alsenaeyyah Wa Alestethmareyah  

  Address: Alqudes-Alsawaherah Alsharqeyah السواحرة الشرقية  -القدس  :العنوان 
 السواحرة الشرقية  -القدس  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Alqudes-
Alsawaherah Alsharqeyah   

 

  
553

554

 

 

  

  Trade Mark No.: 32592  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 28/11/2017  27/33/2332 :التاريخ 
اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 
اللحوم المحفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد

الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة  -والمعلبة
محفوظة األغذية ال –الجيالتين والمربيات –والمطهية
زبدة )اللبن ويره من منتجات األلبان  -والمخلالت

جبنة وحلي  مجفف وشحوم  –(وسمنة حيواني
زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -صالحة للتغذية

 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

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

meat extracts; preserved, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 

sauces; eggs, milk and milk products; edible 

oils and fats  

 In the name of: Shareket Albaidaa شركة البيداء للتمور والمنتجات الزراعية : بأسم 
letumor Walmawad Alzera'eyah  

  Address: Jericho - Aljeftlec الجفتلك  -اريحا  :العنوان 
 الجفتلك  -اريحا  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Jericho - 
Aljeftlec   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32593  12211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  7 :في الصنف 
  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
 –ية الخاصة بالمهنالعدد واآلالت اليدو: من اجل 

األسلحة التي  –الشوك والمالعق –وادوات القطع
 ادوات حالقة  –تحمل على الجن 

In Respect of: Hand tools and implements 
(hand-operated); cutlery; side arms;razors  

  In the name of: ultra for building materials شركة الترا للمواد االنشائية والبناء : بأسم 
  Address: hebron dora st الخليل خلة مناع  :العنوان 

 الخليل خلة مناع  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  hebron dora st  
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  Trade Mark No.: 32594  12214 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  17 :في الصنف 

  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن : من اجل 

 بعد 
In Respect of: Telecomunication Channels 
for Teleshopping Services  

شركة مارت للتسويق االلكتروني مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mart Lel Tasweek Al 
Elektroni Mosahama Khososiya  

سلفيت شارع المدينة المنورة عمارة القودس الطوابق  :العنوان 
 االول 

Address: Salfit Shar'e Al Madena Al 
Monawara Amarat Al Quds Al Tabeq Al Awal  

سلفيت شارع المدينة المنورة عمارة  :عنوان التبليغ 
 القدس الطابق االول 

 

Address for Services :  Salfit Shar'e Al 
Madena Al Monawara Amarat Al 
Quds Al Tabeq Al Awal  

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

555

556

 

 

  

  Trade Mark No.: 32594  12214 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  17 :في الصنف 

  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن : من اجل 

 بعد 
In Respect of: Telecomunication Channels 
for Teleshopping Services  

شركة مارت للتسويق االلكتروني مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mart Lel Tasweek Al 
Elektroni Mosahama Khososiya  

سلفيت شارع المدينة المنورة عمارة القودس الطوابق  :العنوان 
 االول 

Address: Salfit Shar'e Al Madena Al 
Monawara Amarat Al Quds Al Tabeq Al Awal  

سلفيت شارع المدينة المنورة عمارة  :عنوان التبليغ 
 القدس الطابق االول 

 

Address for Services :  Salfit Shar'e Al 
Madena Al Monawara Amarat Al 
Quds Al Tabeq Al Awal  

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32595  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  31 :في الصنف 
  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 

حجارة اصناعية، اسمنت اسبستوس، : من اجل 
اسفلت، حجارة رصيف اسفلتية، عوراض غير 
معدنية، الواح معدنية، مواسير متفرعة غير معدنية، 

، (فلتياس)طوب ، طين األجر، مرق مقوى للبناء
هياكل غير معدنية للبناء، زجاج المباني، مواد غير 
معدنية للبناء، الواح عير معدنية للبناء، ورق للبناء 
حجر بناء، خش  بناء، مباني غير معدنية، طين 
جير، حجر جيري، ورق مقوى للبناء، خش  
للبراميل، اسقف غير معدنية، اسمنت، طالءات من 

ن االسمنت، بالط من االسمنت صامده للنار، أعمدة م
االسمنت، حصى للرصف، حجارة للرصف، 

، خرسانة، عناصر بناء (مواد بناء)طالءات
خرسانية، قوال  غير معدنية لص  الخرسانة، 

، ابواب غير معدنية، صلصال ناري، (مضغوط)فلين
ارضيات خش  لالرضيات، ارضيات غير معدنية، 
شرائح من الخش ، جرانيت، اسمنت مانع، جبس، 

مواسير , ط لالضاءة، الواح خش  منشور، قرميدبال
, مواد تصريف غير معدنية, (غير معدنية)ماء 

جبص، رخام، مواد حرارية، مواد طالء الطرق، 
 . رمل، حجارة

In Respect of: Artificial stone, Asbestos 
cement, Asphalt, Asphalt paving, Beams, not 
of metal, Boards (Floor—), Branching pipes, 
not of metal, Bricks, Bricks (Earth for—), 
Building cardboard [asphalted], Building 
(Framework for—), not of metal, Building 
glass, Building materials, not of metal, 
Building panels, not of metal, Building paper, 
Building stone, Building timber, Buildings, not 
of metal, Calcareous marl, Calcareous stone, 
Cardboard (Building-), Cement *, Cement 
coatings (Fireproof—), Cement posts, Cement 
slabsM , Clinker ballast, Clinker stone, 
Coatings [building materials], Concrete, 
Concrete building elements, Concrete 
(Shuttering, not of metal, for—), Cork 
[compressed], Doors, not of metal *, Fireclay, 
Floors, not of metal, Folding doors, not of 
metal, Furrings of wood, Granite, Grout, 
Gypsum, Lighting slabs, Lumber, Marble, 
Pantiles, Penstock pipes [not of metal], Pipes 
(Drain—) not of metal, Plaster *, Refractory 
construction materials, not of metal, Road 
coating materials, Sand [except foundry sand], 
Stone.  

 In the name of: SHAREKAT BIM PAL م .خ.شركة بيم بال لمنتجات البناء م: بأسم 
LIMUNTAJAT ALBINA  

 Address: Ramallah/ Almanteqa مفرق عين عريك -المنطقة الصناعية/ رام هللا :ن العنوا
Alsinaiya -Mfraq Aen Arek  

 شارع القدس ، /رام هللا  :عنوان التبليغ 
  3217333232:جوال

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32596  12210 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
جال بيع المواد الدعاية واالعالن في م: من اجل 

 الغذائية 
In Respect of: advertising in food markting  

  In the name of: ANAS MAHMOUD ISA RABAI انس محمود عيسى ربعي : بأسم 
  Address: AL KHALIL YATTA  3207370301الخليل يطا  :العنوان 

  Address for Services :  AL KHALIL YATTA  3207370301الخليل يطا  :عنوان التبليغ 
 

 
    

  

  Trade Mark No.: 32597  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 
  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
، األحزمة و السترات : المالبس و تحديدا: من اجل 

الفضفاضة، القمصان بدون أزرار، الجزمات، حماالت 
صدر النسائية، الطواقي، المعاطف ، الفساتين ، ال

شباش  الشاطئ، القفازات، الفساتين المسائية، 
البالئز النسائية التي تغطي الصدر على شكل 
حماالت، القبعات ، عصابات للرأس، الستر، ألبسة 
الجينز، بدالت الهرولة، وثياب الرقص والرياضة 

لقفازات بدون الداخلية ، المالبس الداخلية النسائية، ا
أماكن لألصابع، مالبس النوم، السراويل ، الثياب 
الداخلية النسائية المتصلة بجوارب طويلة، الصنادل 
الخفيفة، مالبس الشاطئ التي تلف حول الخصر، 
األوشحة، القمصان، االحذية، السراويل القصيرة ، 
التنانير ، الشباش ، األحذية الرياضية الخفيفة، 

رب النسائية الطويلة، البدالت، الجوارب ، الجوا
السراويل الفضفاضة ، القمصان الفضفاضة ، 
السراويل القصيرة الفضفاضة، والبدالت الرياضية 
الفضفاضة ، الكنزات، بدالت السباحة، والبالئز بدون 
أكمام للنساء، ربطات العنق، الثياب الداخلية والستر 

 . بدون أكمام

In Respect of: Clothing, namely, belts, 

blazers, blouses, boots, bras, caps, coats, 

dresses, flip flops, gloves, gowns, halter tops, 

hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, 

leotards, lingerie, mittens, pajamas, pants, 

pantyhose, robes sandals, sarongs, scarves, 

shirts, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, 

socks, stockings, suits, sweat pants, sweat 

shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim 

suits, tank tops, ties, underwear and vests.  

  In the name of: Express, LLC إكسبريس، أل أل سي : بأسم 
 41213يف ، كولومبوس ، أوهوايو إكسبريس درا 3 :العنوان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 1 Express Drive, Columbus, 
Ohio 43230, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص  

 

Address for Services :   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32595  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  31 :في الصنف 
  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 

حجارة اصناعية، اسمنت اسبستوس، : من اجل 
اسفلت، حجارة رصيف اسفلتية، عوراض غير 
معدنية، الواح معدنية، مواسير متفرعة غير معدنية، 

، (فلتياس)طوب ، طين األجر، مرق مقوى للبناء
هياكل غير معدنية للبناء، زجاج المباني، مواد غير 
معدنية للبناء، الواح عير معدنية للبناء، ورق للبناء 
حجر بناء، خش  بناء، مباني غير معدنية، طين 
جير، حجر جيري، ورق مقوى للبناء، خش  
للبراميل، اسقف غير معدنية، اسمنت، طالءات من 

ن االسمنت، بالط من االسمنت صامده للنار، أعمدة م
االسمنت، حصى للرصف، حجارة للرصف، 

، خرسانة، عناصر بناء (مواد بناء)طالءات
خرسانية، قوال  غير معدنية لص  الخرسانة، 

، ابواب غير معدنية، صلصال ناري، (مضغوط)فلين
ارضيات خش  لالرضيات، ارضيات غير معدنية، 
شرائح من الخش ، جرانيت، اسمنت مانع، جبس، 

مواسير , ط لالضاءة، الواح خش  منشور، قرميدبال
, مواد تصريف غير معدنية, (غير معدنية)ماء 

جبص، رخام، مواد حرارية، مواد طالء الطرق، 
 . رمل، حجارة

In Respect of: Artificial stone, Asbestos 
cement, Asphalt, Asphalt paving, Beams, not 
of metal, Boards (Floor—), Branching pipes, 
not of metal, Bricks, Bricks (Earth for—), 
Building cardboard [asphalted], Building 
(Framework for—), not of metal, Building 
glass, Building materials, not of metal, 
Building panels, not of metal, Building paper, 
Building stone, Building timber, Buildings, not 
of metal, Calcareous marl, Calcareous stone, 
Cardboard (Building-), Cement *, Cement 
coatings (Fireproof—), Cement posts, Cement 
slabsM , Clinker ballast, Clinker stone, 
Coatings [building materials], Concrete, 
Concrete building elements, Concrete 
(Shuttering, not of metal, for—), Cork 
[compressed], Doors, not of metal *, Fireclay, 
Floors, not of metal, Folding doors, not of 
metal, Furrings of wood, Granite, Grout, 
Gypsum, Lighting slabs, Lumber, Marble, 
Pantiles, Penstock pipes [not of metal], Pipes 
(Drain—) not of metal, Plaster *, Refractory 
construction materials, not of metal, Road 
coating materials, Sand [except foundry sand], 
Stone.  

 In the name of: SHAREKAT BIM PAL م .خ.شركة بيم بال لمنتجات البناء م: بأسم 
LIMUNTAJAT ALBINA  

 Address: Ramallah/ Almanteqa مفرق عين عريك -المنطقة الصناعية/ رام هللا :ن العنوا
Alsinaiya -Mfraq Aen Arek  

 شارع القدس ، /رام هللا  :عنوان التبليغ 
  3217333232:جوال

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32597  12212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  22 :في الصنف 
  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
، األحزمة و السترات : المالبس و تحديدا: من اجل 

الفضفاضة، القمصان بدون أزرار، الجزمات، حماالت 
صدر النسائية، الطواقي، المعاطف ، الفساتين ، ال

شباش  الشاطئ، القفازات، الفساتين المسائية، 
البالئز النسائية التي تغطي الصدر على شكل 
حماالت، القبعات ، عصابات للرأس، الستر، ألبسة 
الجينز، بدالت الهرولة، وثياب الرقص والرياضة 

لقفازات بدون الداخلية ، المالبس الداخلية النسائية، ا
أماكن لألصابع، مالبس النوم، السراويل ، الثياب 
الداخلية النسائية المتصلة بجوارب طويلة، الصنادل 
الخفيفة، مالبس الشاطئ التي تلف حول الخصر، 
األوشحة، القمصان، االحذية، السراويل القصيرة ، 
التنانير ، الشباش ، األحذية الرياضية الخفيفة، 

رب النسائية الطويلة، البدالت، الجوارب ، الجوا
السراويل الفضفاضة ، القمصان الفضفاضة ، 
السراويل القصيرة الفضفاضة، والبدالت الرياضية 
الفضفاضة ، الكنزات، بدالت السباحة، والبالئز بدون 
أكمام للنساء، ربطات العنق، الثياب الداخلية والستر 

 . بدون أكمام

In Respect of: Clothing, namely, belts, 

blazers, blouses, boots, bras, caps, coats, 

dresses, flip flops, gloves, gowns, halter tops, 

hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, 

leotards, lingerie, mittens, pajamas, pants, 

pantyhose, robes sandals, sarongs, scarves, 

shirts, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, 

socks, stockings, suits, sweat pants, sweat 

shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim 

suits, tank tops, ties, underwear and vests.  

  In the name of: Express, LLC إكسبريس، أل أل سي : بأسم 
 41213يف ، كولومبوس ، أوهوايو إكسبريس درا 3 :العنوان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 1 Express Drive, Columbus, 
Ohio 43230, U.S.A.  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32598  12217 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل في غسل وكي المالبس ، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط ، صابون ، عطور 
وزيوت عطرية ، مستحضرات تجميل ، غسول 

 فات أسنان للشعر ، منظ( لوشن)

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

  In the name of: Fahmy Saleh Suboh El jada فهمي صالح صبح الجدع : بأسم 
 Address: Ramallah Shar'e Alersal رام هللا شارع االرسال عمارة السفينة  :العنوان 

Amaret Alsafeena  
رام هللا شارع االرسال عمارة  :عنوان التبليغ 

 السفينة 
 

Address for Services :  Ramallah 
Shar'e Alersal Amaret Alsafeena   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32598  12217 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل في غسل وكي المالبس ، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط ، صابون ، عطور 
وزيوت عطرية ، مستحضرات تجميل ، غسول 

 فات أسنان للشعر ، منظ( لوشن)

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

  In the name of: Fahmy Saleh Suboh El jada فهمي صالح صبح الجدع : بأسم 
 Address: Ramallah Shar'e Alersal رام هللا شارع االرسال عمارة السفينة  :العنوان 

Amaret Alsafeena  
رام هللا شارع االرسال عمارة  :عنوان التبليغ 

 السفينة 
 

Address for Services :  Ramallah 
Shar'e Alersal Amaret Alsafeena   

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32599  12211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية : من اجل 

من وعالج االمراض الفيروسية وامراض جهاز 
المناعة وااللتهابات وامراض القل  واالوعية 

لدموية وأمراض الجهاز العصبي المركزي واالالم ا
واالمراض الجلدية وامراض التهاب المعدة واالمعاء 
واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون 

 . وامراض الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شووركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود  :العنوووان 

جونسووووون بووووالزا، نيووووو برانزويووووك، نيووووو جيرسووووي، 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 37111

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32600  12033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفيروسية وامراض جهاز المناعة 
وااللتهابات وامراض القل  واالوعية الدموية 
وأمراض الجهاز العصبي المركزي واالالم واالمراض 

جلدية وامراض التهاب المعدة واالمعاء واالمراض ال
المعدية ذات العالقة واالمراض االستقالبية وامراض 
االورام وامراض العيون وامراض الجهاز التنفسي، 

 . اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and 
treatment of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, 
pain, dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory 
diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شووركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود جونسووون  :العنوووان 

، الواليوات المتحودة 37111بالزا، نيوو برانزويوك، نيوو جيرسوي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32601  12033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Milk and milk products الحلي ، منتجات االلبان : من اجل 
شركة الجبريني لمنتجات األلبان والمواد : بأسم 
 الغذائية 

In the name of: Sharekat Al- Jebrini L 
Montajat EL Alaban WaL-Mawad AL-
Ghe'da'yah  

  Address: AL- Khalee- AL Ramah ه الخليل، الرام :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

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

 عالمة ذات االستخدام العام بمعزل عن ال
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32599  12211 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 29/11/2017  21/33/2332 :التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية : من اجل 

من وعالج االمراض الفيروسية وامراض جهاز 
المناعة وااللتهابات وامراض القل  واالوعية 

لدموية وأمراض الجهاز العصبي المركزي واالالم ا
واالمراض الجلدية وامراض التهاب المعدة واالمعاء 
واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون 

 . وامراض الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شووركة موون نيوجيرسووي، ون جونسووون انوود  :العنوووان 

جونسووووون بووووالزا، نيووووو برانزويووووك، نيووووو جيرسووووي، 
 ، الواليات المتحدة االمريكية 37111

Address: a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

561

562



332العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

 

  

  Trade Mark No.: 32601  12033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Milk and milk products الحلي ، منتجات االلبان : من اجل 
شركة الجبريني لمنتجات األلبان والمواد : بأسم 
 الغذائية 

In the name of: Sharekat Al- Jebrini L 
Montajat EL Alaban WaL-Mawad AL-
Ghe'da'yah  

  Address: AL- Khalee- AL Ramah ه الخليل، الرام :العنوان 
البيرة ، الشرفة ، بجان  نادي  :عنوان التبليغ 

 السيارات 
Address for Services :   

 

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

 عالمة ذات االستخدام العام بمعزل عن ال
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564

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32602  12032 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  10 :في الصنف 
  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
, تأمين القروض, تمويل الرهن العقاري: من اجل 

وجميع الخدمات المقدمة , وخدمات األستثمار العقاري
علق بتطوير ملكية المالك المسجل واية فيما يت

تحويالت او ترويج خاصة به او التعامل معها؛ تأجير 
السكن ؛ ادارة وتسويق وتأجير ورهن االمالك 

تقييم العقارات وخدمات المكات  ,الخدمات العقارية,
تقديم االستشارات , ادارة العقارات,العقارية

 ة اعاله والمعلومات المتعلقة بكافة الخدمات المذكور

In Respect of: Mortgage financing, secure 
with/ loans, and services real estate investment, 
and all services Almzkorhaalah Introduction 
Fimaatalq develop ownership of the registered 
and any transfers of the owner or his own 
promotion or deal with them; rental housing; 
management, marketing, leasing and 
mortgaging of property, real estate services, 
property valuation services and real estate 
offices, property management , providing 
consultancy and information related to all the 
above mentioned  

شركة مجموعة مجلي االستثمارية المساهمة : م بأس
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al 
Mijjale Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
رام هللا  -اتقان للخدمات االستشارية  :عنوان التبليغ 

  1ط -برج رام هللا التجاري  -
Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32603  12031 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

خدمات االعالن عن الوظائف، تنظيم المعارض 
الخدمات , جارية للغايات االعالنية او التجاريةالت

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية

على مبدأ  خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, لى شبكة كمبيوتراتاالعالن المباشر ع, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
 ,نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية

نسخ , د الدعاية واإلعالنتحديث موا, المباشر

In Respect of: Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 
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الدعاية , لصق اإلعالنات, دراسات السوق, الوثائق
تنظيم , إستطالعات الرأي, واإلعالن الخارجي

نشر نصوص , المعلومات في قواعد بيانات حاسوب
وكاالت البيع وترتي  خدمات , الدعاية واإلعالن

خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة , البيع
تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، خدمات , كانت

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

updated advertising materials, copies of 
documents, market studies, pasting 
advertising, publicity and external advertising, 
polls, organize information in computer 
databases, publish texts advertising agencies, 
sales and arranging sales service, sales service 
Wholesale and retail in any way whatsoever, 
services assembling a variety of goods on 
behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase.  

عة مجلي االستثمارية المساهمة شركة مجمو: بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al 
Mijjale Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
رام هللا  -اتقان للخدمات االستشارية  :عنوان التبليغ 

  1ط -برج رام هللا التجاري  -
 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32603  12031 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او , النشاط المكتبي
, االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية

خدمات االعالن عن الوظائف، تنظيم المعارض 
الخدمات , جارية للغايات االعالنية او التجاريةالت

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
خدمات , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

, إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية

على مبدأ  خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية
ترويج المبيعات , عرض المنتوجات, االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)
خدمات المساعدة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من 
وكاالت االستيراد , خالل شبكات اتصاالت عالمية

, لى شبكة كمبيوتراتاالعالن المباشر ع, والتصدير
شراء المنتوجات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

ادارة , توزيع العينات, (والخدمات لشركات اخرى
وكاالت االنباء , العالقات العامة, الملفات المحوسبة

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, التجارية
 ,نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات , المساعدة في إدارة األعمال
تجميع المعلومات في , لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن بالبريد , إدارة أعمال فناني التمثيل, الصناعية

نسخ , د الدعاية واإلعالنتحديث موا, المباشر

In Respect of: Advertising, business 
planning, business management, desktop 
activity, assistance services for business 
management or business activities for 
industrial companies or commercial, the 
announcement of job services, the organization 
of trade fairs for the purposes of advertising or 
commercial, promotional services provided by 
a commercial company through the issuance of 
shops cards to customers , preparing 
advertising or sales promotion models 
Services, editing advertising texts, public 
display services, assistance services for the 
operation of a trading company on the 
principle of excellence, display products, sales 
promotion (the other parties), sales in public 
auctions, promotion and management services 
shopping centers, assistance services 
commercial activities consisting of processing 
through communications networks world, and 
agencies of import and export, direct 
advertising Computers, supply services to 
other parties requests (to buy products and 
services for other companies), distribution of 
samples, computerized file management, 
public relations, news agencies, commercial, 
and agencies advertising, rent vending 
machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, 
assisting in business management, search for 
information to others in the computer files, 
compiling information in computer databases, 
transcription, preparation of advertising 
columns, helping to run a business or 
industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, 
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  Trade Mark No.: 32604  12034 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  43 :في الصنف 
  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
التعليم، وتوفير التدري ؛ الترفيه واألنشطة : من اجل 

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

ستثمارية المساهمة شركة مجموعة مجلي اال: بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al 
Mijjale Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
رام هللا  -اتقان للخدمات االستشارية  :عنوان التبليغ 

  1ط -برج رام هللا التجاري  -
 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

565

566

567

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32605  12032 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

 . بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn ون علي عمر ابو طي: بأسم 
  .Address: Nablus -share a sofyan شارع سفيان  -نابلس  :العنوان 

  .Address for Services :  Nablus -share a sofyan شارع سفيان  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

 

  

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32605  12032 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

 . بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn ون علي عمر ابو طي: بأسم 
  .Address: Nablus -share a sofyan شارع سفيان  -نابلس  :العنوان 

  .Address for Services :  Nablus -share a sofyan شارع سفيان  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32606  12030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Bleaching substances مستحضرات التنظيف : من اجل 

شركة تريفيرا لصناعة مواد التنظيف العادية : بأسم 
 العامة 

In the name of: sharikat trivira lesena'at 
mawad altanzif al adieh alammah  

 Address: alkhalil - idna - share' khallat  2220307: ت / شارع خلة الفول  -إذنا  -الخليل  :العنوان 
alfool / tel : 2256168  

ت / شارع خلة الفول  -إذنا  -الخليل  :عنوان التبليغ 
 :2220307  
 

Address for services :  alkhalil - idna - 
share' khallat alfool / tel : 2256168   
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  Trade Mark No.: 32608  12037 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

 . بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions  

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمرا ابو طيون : بأسم 
  .Address: Nablus -share a sofyan شارع سفيان  -نابلس  :العنوان 

 شارع سفيان  -نابلس  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Nablus -share a sofyan.  
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32609  12031 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  32 :في الصنف 

  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
الشاحنات؛ المركبات؛ أجهزة للنقل برا، : من اجل 

 . أو جوا أو بحرا
In Respect of: Trucks; Vehicles; apparatus 
for locomotion by land, air or water.  

أيسوزو )أيسوزو جيدوشا كابوشيكي كايشا : بأسم 
 ( موتورز ليمتد

In the name of: isuzu jidosha kabushiki kaisha 
(also trading as isuzu motors limited)  

كووو، طوكيووو، -جاواأوي، شووينا -، مينووامي3-20-0 :العنوووان 
 اليابان 

Address: 6-26-1, Minami-oi, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan  

 -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32610  12033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  13 :في الصنف 
  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 

المنتجات الزراعية وكمتجات البساتين : من اجل 
والغابات والغالل الغير واردة في فئات اخرى 

الفواكة والخضروات الطازجة ,الحيوانات الحية ,
المواد الغذائية ,البذور والنباتات والزهور الطبيعية ,

 الشعير المنبت ,الخاصة بالحيوانات 

In Respect of: Agricultural, horticultural 
and forestry products and grains not included 
in other classes; live animals; fresh fruits and 
vegetables;seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt  

 In the name of: moneeb daood moneeb د مني  داود مني  العم: بأسم 
alamad  

  Address: NABLUS خلف المحكمة -السوق التجاري الشرقي /نابلس  :العنوان 
 العدل : ش  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32606  12030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 

  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
  In Respect of: Bleaching substances مستحضرات التنظيف : من اجل 

شركة تريفيرا لصناعة مواد التنظيف العادية : بأسم 
 العامة 

In the name of: sharikat trivira lesena'at 
mawad altanzif al adieh alammah  

 Address: alkhalil - idna - share' khallat  2220307: ت / شارع خلة الفول  -إذنا  -الخليل  :العنوان 
alfool / tel : 2256168  

ت / شارع خلة الفول  -إذنا  -الخليل  :عنوان التبليغ 
 :2220307  
 

Address for services :  alkhalil - idna - 
share' khallat alfool / tel : 2256168   

 
  

568

569

570

 

 

  

  Trade Mark No.: 32609  12031 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  32 :في الصنف 

  Date: 03/12/2017  31/32/2332 :التاريخ 
الشاحنات؛ المركبات؛ أجهزة للنقل برا، : من اجل 

 . أو جوا أو بحرا
In Respect of: Trucks; Vehicles; apparatus 
for locomotion by land, air or water.  

أيسوزو )أيسوزو جيدوشا كابوشيكي كايشا : بأسم 
 ( موتورز ليمتد

In the name of: isuzu jidosha kabushiki kaisha 
(also trading as isuzu motors limited)  

كووو، طوكيووو، -جاواأوي، شووينا -، مينووامي3-20-0 :العنوووان 
 اليابان 

Address: 6-26-1, Minami-oi, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan  

 -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  4422ب .ص 

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32610  12033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  13 :في الصنف 
  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 

المنتجات الزراعية وكمتجات البساتين : من اجل 
والغابات والغالل الغير واردة في فئات اخرى 

الفواكة والخضروات الطازجة ,الحيوانات الحية ,
المواد الغذائية ,البذور والنباتات والزهور الطبيعية ,

 الشعير المنبت ,الخاصة بالحيوانات 

In Respect of: Agricultural, horticultural 
and forestry products and grains not included 
in other classes; live animals; fresh fruits and 
vegetables;seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt  

 In the name of: moneeb daood moneeb د مني  داود مني  العم: بأسم 
alamad  

  Address: NABLUS خلف المحكمة -السوق التجاري الشرقي /نابلس  :العنوان 
 العدل : ش  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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571

572

 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32610  12033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  13 :في الصنف 
  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 

المنتجات الزراعية وكمتجات البساتين : من اجل 
والغابات والغالل الغير واردة في فئات اخرى 

الفواكة والخضروات الطازجة ,الحيوانات الحية ,
المواد الغذائية ,البذور والنباتات والزهور الطبيعية ,

 الشعير المنبت ,الخاصة بالحيوانات 

In Respect of: Agricultural, horticultural 
and forestry products and grains not included 
in other classes; live animals; fresh fruits and 
vegetables;seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt  

 In the name of: moneeb daood moneeb د مني  داود مني  العم: بأسم 
alamad  

  Address: NABLUS خلف المحكمة -السوق التجاري الشرقي /نابلس  :العنوان 
 العدل : ش  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32613  12031 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 
  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 

مستحضرات صيدالنية وبيطرية؛ : من اجل 
مستحضرات صحية لالستعمال الطبي؛ مستحضرات 
أساسها فيتامينات؛ مكمالت أغذية؛ إضافات تغذوية 
لغايات طبية؛ مواد حمية معدة لالستعمال الطبي؛ أغذية 

مواد حشو للرضع واألطفال؛ لصقات ومواد ضماد، 
األسنان وشمع ط  األسنان؛ مطهرات؛ مستحضرات 
إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات فطريات 

 . ومبيدات أعشاب

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical use; vitamin-based 
preparations; food supplements; nutritional 
additives for medical purposes; dietetic 
substances for medical use; food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides.  

 In the name of: Takeda تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد : سم بأ
Pharmaceutical Company Limited,  

-243كووو، أوسوواكا -كوووم، تشووو-4، دوشوماتشووي 3-3 :العنوووان 
 . ، اليابان7042

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome, 
Chuo-ku, OSAKA 540-8645, Japan  

 231ب .ه الفكريه صسماس للملكي :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس

 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32614  12034 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  33 :في الصنف 

  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 
أدوات وأجهزة جراحية وطبية وبيطرية؛ : من اجل 

 . اد خياطة أو درز الجروحمو
In Respect of: Surgical, medical and 
veterinary instruments and apparatus; suture 
materials.  

 In the name of: Takeda Pharmaceutical تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد : بأسم 
Company Limited,  

-243أوسواكا  كوو،-كوم، تشو-4، دوشوماتشي 3-3 :العنوان 
 . ، اليابان7042

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome, 
Chuo-ku, OSAKA 540-8645, Japan  

 231ب .سماس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32615  12032 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  14 :في الصنف 

  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 
السجائر والسيجار والسيجار الصغير : من اجل 

والتبغ المستخدم في لف السجائر بشكل شخصي 
 . وتبغ الغليون ومنتجات التبغ

In Respect of: Cigarettes, cigars, cigarillos, 
roll your own tobacco, pipe tobacco and 
tobacco products.  

 In the name of: Dunhill Tobacco of دانهل توباكو أوف لندن لميتد : بأسم 
London Limited  

ار 2تمبوول بلوويس، لنوودن دبليووو سووي 4غلوووب هوواوس،  :العنوووان 
 بي جي، المملكة المتحدة 2

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

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

 

Address for Services :   
 

 
  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32616  12030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 
 
الحاسوبي؛ الحواسيب  الحواسيب؛ العتاد: من اجل 

المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة 
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة 
االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور 
والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات 

متعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة الوسائط ال
الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح 
بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد الحاسوبي القابل 

لقابلة للبس التي للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية ا
تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ 
النظارات الذكية؛الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة 

أدوات ]النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة 
ئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات ؛ قار[قياس

الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او 
تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة 
الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة النقالة 
والهواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 

اعات واألجهزة القابلة للبس وسماعات األذن وسم
الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض 
السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 
برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب 

In Respect of: Computers; computer 
hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus and 
instruments; telephones; mobile telephones; 
smartphones; wireless communication devices for 
the transmission of voice, data, images, audio, 
video, and multimedia content; network 
communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet and for the sending, receiving, and 
storing telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; wearable computer hardware; 
wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, electronic 
mail, and other digital data; smartwatches; 
smartglasses; smart rings; wearable activity 
trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling computers, 
computer peripherals, mobile devices, mobile 
telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 

573

574
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  Trade Mark No.: 32616  12030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 
 
الحاسوبي؛ الحواسيب  الحواسيب؛ العتاد: من اجل 

المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة 
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة 
االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور 
والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات 

متعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة الوسائط ال
الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح 
بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد الحاسوبي القابل 

لقابلة للبس التي للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية ا
تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني 
وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ 
النظارات الذكية؛الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة 

أدوات ]النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة 
ئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات ؛ قار[قياس

الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او 
تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة 
الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة النقالة 
والهواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 

اعات واألجهزة القابلة للبس وسماعات األذن وسم
الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض 
السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 
برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب 

In Respect of: Computers; computer 
hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus and 
instruments; telephones; mobile telephones; 
smartphones; wireless communication devices for 
the transmission of voice, data, images, audio, 
video, and multimedia content; network 
communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet and for the sending, receiving, and 
storing telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; wearable computer hardware; 
wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, electronic 
mail, and other digital data; smartwatches; 
smartglasses; smart rings; wearable activity 
trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling computers, 
computer peripherals, mobile devices, mobile 
telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 

الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 
ا والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبق

والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 
االلكترونية القابلةللبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة 

ومسجالت  التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت
الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

ديو؛ أجهزة المطابقة ومسجالت الصوت والفي
والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة 
قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل 
المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ 
مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض 
وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 

الهواتف الذكية واألجهزة الستخدامها مع الحواسيب و
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوتوالفيديو؛ 
شاشات عرض والنظارات الواقية وأدوات التحكم 
والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز 

فتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ واال
النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج 
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات 
البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات 
المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 

راص والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األق
الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات 
الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة 
الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات 
الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة 

وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة  االستقبال
الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات 
بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن 

entertainment systems; application development 
software; computer game software; 
downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content; computer peripheral devices; 
peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
biometric identification and authentication 
apparatus; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smartphones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
virtual and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
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ً لوحات التحكم  المركبات المجهزة بمحركات وتحديدا
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس 

ة اإلرساء وأجهز وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات
الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة 
الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد 
المواقع؛األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة للمركبات 

؛ أجهزة تحّكم للتحكم [مجهزة بحواسيب على متنها]
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 

لكترونية القابلة للبس والساعات النقالة واألجهزة اإل
الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات 
الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة 
التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة 

كم الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتح
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزةاإللكترونية 
النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 
األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات 
الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

المنزلية؛ أجهزة تخزين المنزلية وأنظمة الترفيه 
البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن 
البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك 
والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة 
ومحطات االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة 

ولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة والحواسيب المحم
بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوتوالفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 

اجهات بينية الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ و
للحواسيب والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة 
واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية 

سوب وشاشات الهواتف النقالة المعدة لشاشات الحا
وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 
واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 

electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 

الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 
ا والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبق

والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 
االلكترونية القابلةللبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة 

ومسجالت  التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت
الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

ديو؛ أجهزة المطابقة ومسجالت الصوت والفي
والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة 
قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل 
المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ 
مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض 
وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 

الهواتف الذكية واألجهزة الستخدامها مع الحواسيب و
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوتوالفيديو؛ 
شاشات عرض والنظارات الواقية وأدوات التحكم 
والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز 

فتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ واال
النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج 
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات 
البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات 
المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 

راص والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األق
الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات 
الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة 
الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات 
الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة 

وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة  االستقبال
الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات 
بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن 

entertainment systems; application development 
software; computer game software; 
downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content; computer peripheral devices; 
peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
biometric identification and authentication 
apparatus; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smartphones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
virtual and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
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ً لوحات التحكم  المركبات المجهزة بمحركات وتحديدا
اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات اللمس 

ة اإلرساء وأجهز وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات
الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة 
الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد 
المواقع؛األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة للمركبات 

؛ أجهزة تحّكم للتحكم [مجهزة بحواسيب على متنها]
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 

لكترونية القابلة للبس والساعات النقالة واألجهزة اإل
الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات 
الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة 
التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة 

كم الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتح
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزةاإللكترونية 
النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 
األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات 
الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

المنزلية؛ أجهزة تخزين المنزلية وأنظمة الترفيه 
البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن 
البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك 
والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة 
ومحطات االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة 

ولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة والحواسيب المحم
بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوتوالفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 

اجهات بينية الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ و
للحواسيب والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة 
واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية 

سوب وشاشات الهواتف النقالة المعدة لشاشات الحا
وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 
واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 

electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 

اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات 
ت الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغال

ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب 
الدخول؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب 
والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب 
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة 
واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعاتالذكية 

وسماعات الرأس والنظارات الذكية وسماعات االذن 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 
قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة 
بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب 
الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة 
لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات 

تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات لألجهزة التي 
أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات 
اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ 
آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ 
المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة 

؛ الدارات [الشرائح السيليكونية]القياس؛ الرقاقات 
المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ 
أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء 

؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن [األلياف البصرية]
بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة 
التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة 

؛ أجهزة ومعدات اإلشعاعية لألغراض الصناعية
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ 
أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات 
للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة 

 .للنقل المتحكم بها عن بعد

earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote 
control of industrial operations; lightning 
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; life 
saving apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 

remote-controlled car retarders 

 
  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 

انفينيووووت لوووووب، كوبرتينووووو، كاليفورنيووووا  3 :العنوووووان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 12334

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, United States of America  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,47ب .ص

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32618  12037 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 
مستحضرات للجهاز الهضمي الغراض : من اجل 

 . طبية
In Respect of: Gastroenterological 
preparations for medical purposes.  

 In the name of: Abbott Products أبوت برودكتس أوبريشنز اي جي : بأسم 
Operations AG  

 ,Address: Hegenheimermattweg 127 ، سويسرا 4321، اولشويل 322نهايمرماتويغ هيغ :العنوان 
Allschwil 4123,Switzerland  

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32619  12031 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  2 :في الصنف 

  Date: 04/12/2017  34/32/2332 :التاريخ 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال : من اجل 

 . البشري
In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for human use.  

  In the name of: Novartis AG نوفارتس ايه جي : بأسم 
  Address: 4002 Basel, Switzerland ويسرا بازل، س 4332 :العنوان 

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

 

Address for Services :   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32620  12023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 05/12/2017  32/32/2332 :التاريخ 
منتجات ألبان )كريمة الزبدة ، جبنة ، قشدة : من اجل 

، قشدة مخفوقة ، سمن نباتي ، حلي  ، مشروبات ( 
، منتجات ( يكون الحلي  هو السائد فيها )الحلي  

حلي  ، مخفوق الحلي  ، لبن مخيض ، لبن رائ  
 ( زبادي)

In Respect of: Buttercream , Cheese , Cream 
[dairy products] , Cream (Whipped) , 
Margarine , Milk , Milk beverages [milk 
predominating] , Milk products , Milk shakes , 
Whey , Yoghurt  

 In the name of: Sharekat Eka Liltejara شركة ايكا للتجارة العامة مساهمة خصوصية : بأسم 
Alama Mosahama Khososiya  

  Address: Beit Lahem Shar'e Alsaf بيت لحم شارع الصف  :العنوان 
 بيت لحم شارع الصف  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Beit Lahem 
Shar'e Alsaf   

 

  

575

576

577
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  Trade Mark No.: 32620  12023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  21 :في الصنف 
  Date: 05/12/2017  32/32/2332 :التاريخ 
منتجات ألبان )كريمة الزبدة ، جبنة ، قشدة : من اجل 

، قشدة مخفوقة ، سمن نباتي ، حلي  ، مشروبات ( 
، منتجات ( يكون الحلي  هو السائد فيها )الحلي  

حلي  ، مخفوق الحلي  ، لبن مخيض ، لبن رائ  
 ( زبادي)

In Respect of: Buttercream , Cheese , Cream 
[dairy products] , Cream (Whipped) , 
Margarine , Milk , Milk beverages [milk 
predominating] , Milk products , Milk shakes , 
Whey , Yoghurt  

 In the name of: Sharekat Eka Liltejara شركة ايكا للتجارة العامة مساهمة خصوصية : بأسم 
Alama Mosahama Khososiya  

  Address: Beit Lahem Shar'e Alsaf بيت لحم شارع الصف  :العنوان 
 بيت لحم شارع الصف  :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Beit Lahem 
Shar'e Alsaf   

 

  
578

579

 

 

  

  Trade Mark No.: 32621  12023 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37  12 :في الصنف 
  Date: 05/12/2017  32/32/2332 :التاريخ 
انشاء المباني واالصالح وخدمات التركي  : من اجل 
 والتجميع 

In Respect of: Building construction; repair; 
installation services  

 In the name of: shariket ejab group lil شركة ايجاب لالستثمار والتطوير العقاري : بأسم 
istthmar wa altaweer alaqari  

 Address: nablus -burj rafidia tabeq 3 tel  31/2122244تلفوم  1برج رفيديا طابق -نابلس  :العنوان 
. 092377544  

  2عمارة غزال ش سفيان ط /عمر سعد : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

  
 

  

  Trade Mark No.: 32626  12020 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  41 :في الصنف 

  Date: 06/12/2017  30/32/2332 :التاريخ 
 -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

 . االيواء المؤقت
In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation.  

 In the name of: shaher majed mahoud شاهر ماجد محمود ابو حسن : بأسم 
abuhasan  

دخلووه الووودفاع -شوووارع العوووده -ام الشوورايط -البيووره  :العنوووان 
 المدني 

Address: alberah -awal emalshrat shar 
alawdah  

-شارع العوده -ام الشرايط -البيره  :عنوان التبليغ 
 دخله الدفاع المدني 

 

Address for Services :  alberah -awal 
emalshrat shar alawdah   
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  Trade Mark No.: 32627  12022 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  12 :في الصنف 

  Date: 06/12/2017  30/32/2332 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 االعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: shaher majed mahmoud شاهر ماجد محمود ابو حسن : بأسم 
abuhasan  

دخلووة الوودفاع  -شووارع العوووده -ام الشوورايط  -البيووره :العنوووان 
 المدني 

Address: albera -emalshrat shar3 alwda  

 -شارع العوده -ام الشرايط  -البيره :عنوان التبليغ 
 دخلة الدفاع المدني 

 

Address for Services :  albera -
emalshrat shar3 alwda   

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

 عام بمعزل عن العالمة ذات االستخدام ال
 

   

 

 
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 27067  22302 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 
  Date: 08/06/2015  37/30/2332 :التاريخ 

، والصابون الصابون ألغراض تجميلية: من اجل 
على شكل كريم؛ والصابون السائل، والصابون 
المعطر، والصابون للعناية بالجسم؛ والصابون 
لالستعمال الشخصي؛ والزيوت العطرية؛ الكريمات 
ومستحضرات التجميل للعناية بالبشرة؛ كريمات 
العناية بالشعر، مستحضرات العناية بالشعر؛ مرط  

والعناية بالجسم؛ للعناية بالشعر؛ مستحضرات الوجه 
مستحضرات العناية باألظافر؛ ومنتجات العناية 
بالجسم والجمال ألغراض تجميلية؛ الكريمات 
ومستحضرات التجميل؛ منتجات التجميل، 
مستحضرات التجميل والزيوت للجسم؛ مستحضرات 
لصبغة الشعر؛ منتجات تصفيف الشعر؛ شامبو 
؛ ومكيف الشعر، وزيوت األطفال؛ شامبو لألطفال
رغوة االستحمام الجيل واألمالح ألغراض غير 
الطبية؛ زيوت االستحمام؛ صابون االستحمام؛ رغوة 
الحمام؛ زيوت التدليك؛ كريمات التدليك التجميلية؛ 
مستحضرات الوقاية من الشمس، كريمات الوقاية من 
الشمس؛ الزيوت ومستحضرات اكتساب السمرة؛ 

سمير مستحضرات الحماية من الشمس؛ منتجات ت
البشرة ومنتجات ما بعد التعرض للشمس، 
مستجضرات الجيل والزيوت؛ كريمات التجميل؛ 
كريمات للجسم؛ كريمات للوجه تستخدم في أغراض 
تجميلية؛ مستحضرات التجميل؛ مرط  للجسم؛ 
مرطبات البشرة؛ المكياج، مستحضرات التجميل 
والمكياج؛ مكياج للوجه والجسم؛ مستحضرات إزلة 

  .المكياج

In Respect of: Cosmetic soaps; cream soaps; 
liquid soaps; perfumed soaps; soaps for body 
care; soaps for personal use; essential oils; 
cosmetic creams for skin care; hair care 
creams; hair care preparations; hair care 
lotions; lotions for face and body care; nail 
care preparations; body and beauty care 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic 
preparations; cosmetics; body oils; hair 
coloring preparations; hair styling 
preparations; hair shampoos and conditioners; 
baby oils; shampoos for babies; bath and 
shower gels and salts not for medical purposes; 
bath oils; bath soaps; bath foam; massage oils; 
cosmetic massage creams; sun screen 
preparations; sunscreen creams; sun-tanning 
oils and lotions; sun block preparations; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; 
beauty gels; beauty creams; body creams; face 
creams for cosmetic use; beauty lotions; body 
lotions; skin lotions; make-up; cosmetics and 
make-up; make-up for the face and body; 
make-up removing preparations.  

 In the name of: Sharket Eva Le . شركة ايفا لمستحضرات التجميل: بأسم 
Mostahdarat Al Tagmeel.  

 Address: Al Manteqa Al Senaia Al . مصر –اكتوبر  0المنطقة الصناعية السادسة  :العنوان 
Sadesa 6 October – Egypt .  

، 0ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري :عنوان التبليغ 
 (. 1001)صندوق بريد 

 

Address for Services :   
 

 

580

581
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  Trade Mark No.: 27067  22302 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  1 :في الصنف 
  Date: 08/06/2015  37/30/2332 :التاريخ 

، والصابون الصابون ألغراض تجميلية: من اجل 
على شكل كريم؛ والصابون السائل، والصابون 
المعطر، والصابون للعناية بالجسم؛ والصابون 
لالستعمال الشخصي؛ والزيوت العطرية؛ الكريمات 
ومستحضرات التجميل للعناية بالبشرة؛ كريمات 
العناية بالشعر، مستحضرات العناية بالشعر؛ مرط  

والعناية بالجسم؛ للعناية بالشعر؛ مستحضرات الوجه 
مستحضرات العناية باألظافر؛ ومنتجات العناية 
بالجسم والجمال ألغراض تجميلية؛ الكريمات 
ومستحضرات التجميل؛ منتجات التجميل، 
مستحضرات التجميل والزيوت للجسم؛ مستحضرات 
لصبغة الشعر؛ منتجات تصفيف الشعر؛ شامبو 
؛ ومكيف الشعر، وزيوت األطفال؛ شامبو لألطفال
رغوة االستحمام الجيل واألمالح ألغراض غير 
الطبية؛ زيوت االستحمام؛ صابون االستحمام؛ رغوة 
الحمام؛ زيوت التدليك؛ كريمات التدليك التجميلية؛ 
مستحضرات الوقاية من الشمس، كريمات الوقاية من 
الشمس؛ الزيوت ومستحضرات اكتساب السمرة؛ 

سمير مستحضرات الحماية من الشمس؛ منتجات ت
البشرة ومنتجات ما بعد التعرض للشمس، 
مستجضرات الجيل والزيوت؛ كريمات التجميل؛ 
كريمات للجسم؛ كريمات للوجه تستخدم في أغراض 
تجميلية؛ مستحضرات التجميل؛ مرط  للجسم؛ 
مرطبات البشرة؛ المكياج، مستحضرات التجميل 
والمكياج؛ مكياج للوجه والجسم؛ مستحضرات إزلة 

  .المكياج

In Respect of: Cosmetic soaps; cream soaps; 
liquid soaps; perfumed soaps; soaps for body 
care; soaps for personal use; essential oils; 
cosmetic creams for skin care; hair care 
creams; hair care preparations; hair care 
lotions; lotions for face and body care; nail 
care preparations; body and beauty care 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic 
preparations; cosmetics; body oils; hair 
coloring preparations; hair styling 
preparations; hair shampoos and conditioners; 
baby oils; shampoos for babies; bath and 
shower gels and salts not for medical purposes; 
bath oils; bath soaps; bath foam; massage oils; 
cosmetic massage creams; sun screen 
preparations; sunscreen creams; sun-tanning 
oils and lotions; sun block preparations; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; 
beauty gels; beauty creams; body creams; face 
creams for cosmetic use; beauty lotions; body 
lotions; skin lotions; make-up; cosmetics and 
make-up; make-up for the face and body; 
make-up removing preparations.  

 In the name of: Sharket Eva Le . شركة ايفا لمستحضرات التجميل: بأسم 
Mostahdarat Al Tagmeel.  

 Address: Al Manteqa Al Senaia Al . مصر –اكتوبر  0المنطقة الصناعية السادسة  :العنوان 
Sadesa 6 October – Egypt .  

، 0ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري :عنوان التبليغ 
 (. 1001)صندوق بريد 

 

Address for Services :   
 

 582 

 

 

 

  Trade Mark No.: 31884  13774 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  32 :في الصنف 

  Date: 16/07/2017  30/32/2332: التاريخ 

أنابي  داخلية لإلطارات الهوائية؛ إطارات : من اجل 
سيارات؛ مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات؛ مسامير 
لإلطارات؛ إطارات هوائية؛ مركبات للنقل البري أو 
الجوي أو المائي أو بواسطة السكك الحديدية؛ 
سيارات؛ مركبات كهربائية؛ إطارات لعجالت 

 المركبات؛ عربات ترولي 

In Respect of: Inner tubes for pneumatic 
tires [tyres]; Automobile tires [tyres]; 
Treads for retreading tires [tyres]; Studs 
for tires [tyres]; pneumatic tires [tyres]; 
Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; Cars; Electric vehicles; 
Tires for vehicle wheels; trolleys.  

، ال .شاندونج فنجيوان تاير مانيفاكتشور كو: بأسم 
 . تي دي

In the name of: Shandong Fengyuan 
Tire Manufacturing Co., Ltd.  

يتشووونج اكينوميوووك ديفالوبمنوووت زون اوف  :العنووووان 
 زاوزهوانج، شاندونج بروفيىس، الصين 

Address: Yicheng Economic 
Development Zone of Zaozhuang, 
Shandong Province, China  

   : Address for Services  372.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 

 

 

 

 

 

  Trade Mark No.: 31884  13774 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  32 :في الصنف 

  Date: 16/07/2017  30/32/2332: التاريخ 

أنابي  داخلية لإلطارات الهوائية؛ إطارات : من اجل 
سيارات؛ مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات؛ مسامير 
لإلطارات؛ إطارات هوائية؛ مركبات للنقل البري أو 
الجوي أو المائي أو بواسطة السكك الحديدية؛ 
سيارات؛ مركبات كهربائية؛ إطارات لعجالت 

 المركبات؛ عربات ترولي 

In Respect of: Inner tubes for pneumatic 
tires [tyres]; Automobile tires [tyres]; 
Treads for retreading tires [tyres]; Studs 
for tires [tyres]; pneumatic tires [tyres]; 
Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; Cars; Electric vehicles; 
Tires for vehicle wheels; trolleys.  

، ال .شاندونج فنجيوان تاير مانيفاكتشور كو: بأسم 
 . تي دي

In the name of: Shandong Fengyuan 
Tire Manufacturing Co., Ltd.  

يتشووونج اكينوميوووك ديفالوبمنوووت زون اوف  :العنووووان 
 زاوزهوانج، شاندونج بروفيىس، الصين 

Address: Yicheng Economic 
Development Zone of Zaozhuang, 
Shandong Province, China  

   : Address for Services  372.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 26935  60953 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 14/05/2015  01/03/6003: التاريخ 
االذاعة بالراديو ، وكاالت االنباء ، االذاعة بالراديو : من اجل 

، البث او االرسال عبر االقمار الصناعية ، البث بالتلفزيون ، 
 . السلكي البث ال

In Respect of: television broadcasting , 
wireless broadcasting Broadcasthng ( radio ) , 
news agencies , radio broadcasting , satellite 
transmission ,  

 In the name of: Sharekat Amarko lldeayh شركة عماركو للدعاية واالعالن : بأسم 
waleelan  

شيار  الجامعية جيوال  –مقابل سيينما جنيين  –جنين  :ن العنوا
0399530059  

Address: Jenin- moqabel senama jenin – share 
aljameah  

شار  الجامعة  –مقابل سينما جنين  –جنين : عنوان التبليغ 
  0399530059جوال 

 

Address for Services :  Jenin- moqabel 
senama jenin – share aljameah   

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 27612  60006 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 13/09/2015  05/09/6003: التاريخ 
بسكويت، كيك، حلويات، حلوى فوندان السكرية : من اجل 

، خبز زنجبيل، فطائر محضرة في المصانع؛ [حلويات]
؛ منتجات قابلة للدهن (اميلبسكويت بكر)سبيكولوس 

بسكويت )مصنوعة من الكعك المحلى أو السبيكولوس 
 . أو القهوة أو عجينة الشوكوال، كعكة الوفل( بكراميل

In Respect of: Biscuits; cakes; confectionery; 
fondants (confectionery); gingerbread; 
(industrial) pastry; speculoos (caramelized 
biscuits); spreads on the basis of cookies, 
speculoos (caramelized biscuits), coffee or 
chocolate paste; waffles  

  .In the name of: .Lotus Bakeries N.V . في.لوتوس باكيريز إن: بأسم 
 Address: .Gentstraat 1, 9971 LembekeBelgium .  9900, 0.بلجيكا. ليمبيكي 9900 0,جنتشترات  :العنوان 

.  
 فلسطين  -نابلس  -609: ب .ص: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 27613  60005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 13/09/2015  05/09/6003: التاريخ 
ات، حلوى فوندان السكرية بسكويت، كيك، حلوي: من اجل 

، خبز زنجبيل، فطائر محضرة في المصانع؛ [حلويات]
؛ منتجات قابلة للدهن (بسكويت بكراميل)سبيكولوس 

بسكويت )مصنوعة من الكعك المحلى أو السبيكولوس 
 . أو القهوة أو عجينة الشوكوال، كعكة الوفل( بكراميل

In Respect of: Biscuits; cakes; confectionery; 
fondants (confectionery); gingerbread; 
(industrial) pastry; speculoos (caramelized 
biscuits); spreads on the basis of cookies, 
speculoos (caramelized biscuits), coffee or 
chocolate paste; waffles  

  .In the name of: .Lotus Bakeries N.V . في.لوتوس باكيريز إن: بأسم 
 Address: .Gentstraat 1, 9971 LembekeBelgium بلجيكا . ليمبيكي 9900 0,جنتشترات  :العنوان 

.  
 فلسطين  -نابلس  -609: ب .ص: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 

  

 
 
 

 

  

  Trade Mark No.: 26935  60953 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 14/05/2015  01/03/6003: التاريخ 
االذاعة بالراديو ، وكاالت االنباء ، االذاعة بالراديو : من اجل 

، البث او االرسال عبر االقمار الصناعية ، البث بالتلفزيون ، 
 . السلكي البث ال

In Respect of: television broadcasting , 
wireless broadcasting Broadcasthng ( radio ) , 
news agencies , radio broadcasting , satellite 
transmission ,  

 In the name of: Sharekat Amarko lldeayh شركة عماركو للدعاية واالعالن : بأسم 
waleelan  

شيار  الجامعية جيوال  –مقابل سيينما جنيين  –جنين  :ن العنوا
0399530059  

Address: Jenin- moqabel senama jenin – share 
aljameah  

شار  الجامعة  –مقابل سينما جنين  –جنين : عنوان التبليغ 
  0399530059جوال 

 

Address for Services :  Jenin- moqabel 
senama jenin – share aljameah   

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 27612  60006 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 13/09/2015  05/09/6003: التاريخ 
بسكويت، كيك، حلويات، حلوى فوندان السكرية : من اجل 

، خبز زنجبيل، فطائر محضرة في المصانع؛ [حلويات]
؛ منتجات قابلة للدهن (اميلبسكويت بكر)سبيكولوس 

بسكويت )مصنوعة من الكعك المحلى أو السبيكولوس 
 . أو القهوة أو عجينة الشوكوال، كعكة الوفل( بكراميل

In Respect of: Biscuits; cakes; confectionery; 
fondants (confectionery); gingerbread; 
(industrial) pastry; speculoos (caramelized 
biscuits); spreads on the basis of cookies, 
speculoos (caramelized biscuits), coffee or 
chocolate paste; waffles  

  .In the name of: .Lotus Bakeries N.V . في.لوتوس باكيريز إن: بأسم 
 Address: .Gentstraat 1, 9971 LembekeBelgium .  9900, 0.بلجيكا. ليمبيكي 9900 0,جنتشترات  :العنوان 

.  
 فلسطين  -نابلس  -609: ب .ص: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 27613  60005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 13/09/2015  05/09/6003: التاريخ 
ات، حلوى فوندان السكرية بسكويت، كيك، حلوي: من اجل 

، خبز زنجبيل، فطائر محضرة في المصانع؛ [حلويات]
؛ منتجات قابلة للدهن (بسكويت بكراميل)سبيكولوس 

بسكويت )مصنوعة من الكعك المحلى أو السبيكولوس 
 . أو القهوة أو عجينة الشوكوال، كعكة الوفل( بكراميل

In Respect of: Biscuits; cakes; confectionery; 
fondants (confectionery); gingerbread; 
(industrial) pastry; speculoos (caramelized 
biscuits); spreads on the basis of cookies, 
speculoos (caramelized biscuits), coffee or 
chocolate paste; waffles  

  .In the name of: .Lotus Bakeries N.V . في.لوتوس باكيريز إن: بأسم 
 Address: .Gentstraat 1, 9971 LembekeBelgium بلجيكا . ليمبيكي 9900 0,جنتشترات  :العنوان 

.  
 فلسطين  -نابلس  -609: ب .ص: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 31030  50050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 12/03/2017  06/05/6000: التاريخ 
 ;In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس واألحذية والقبعات، األحذية المهنية : من اجل 

professional footwear  
  In the name of: Tamer Ismail Hashim Qawasmi تامر هاشم اسماعيل قواسمه : بأسم 

  Address: Hebron فلسطين، الخليل  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 

  
 

  

  Trade Mark No.: 32087  56030 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  15 :في الصنف 
  Date: 24/08/2017  61/03/6000: التاريخ 
 ,In Respect of: Services for providing food and drink المطاعم , خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

Restaurant  
دمحم عبد الرضا كراشي  –شركة مطعم عصير تايم : بأسم 

 ( تضامنية)وشريكه 
In the name of: Juice Time Restaurant Company – 
Mohammed Abdelreda Karashi & Partner (Joint 
Venture)  

، بناييية 6دوليية الكويييت، العارضييية الحرفييية، قطعييه  :العنييوان 
  0، 0، الدور االرضي، محل رقم 001

Address: Kuwait, Ardiya Industrial, Block 2, Building 
104, Ground Floor, Shop 1, 6  

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

 

Address for Services :   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32117  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  69/03/6000: التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

ة الدارة االعمال او االنشطة التجارية خدمات المساعد, المكتبي

خدمات االعالن عن الوظائف، , لشركات صناعية او تجارية

, تنظيم المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية

الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 

خدمات إعداد نماذج , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

تحرير النصوص , اية واإلعالن أو ترويج المبيعاتالدع

خدمات المساعدة لتشغيل , خدمات عرض عامة, االعالنية

ترويج , عرض المنتوجات, شركة تجارية على مبدأ االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)المبيعات 

خدمات المساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

رية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات التجا

االعالن , وكاالت االستيراد والتصدير, اتصاالت عالمية

خدمات التوريد لالطراف , المباشر على شبكة كمبيوترات

توزيع , (شراء المنتوجات والخدمات لشركات اخرى)االخرى 

وكاالت , العالقات العامة, ادارة الملفات المحوسبة, العينات

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, النباء التجاريةا

المساعدة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات , في إدارة األعمال

, النسخ, تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, حاسوب

اعدة في إدارة األعمال المس, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن

اإلعالن , إدارة أعمال فناني التمثيل, التجارية أو الصناعية

, نسخ الوثائق, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, بالبريد المباشر

, الدعاية واإلعالن الخارجي, لصق اإلعالنات, دراسات السوق

In Respect of: / Advertising, business planning, 
business management, desktop activity, 
assistance services for business management or 
business activities for industrial companies or 
commercial, the announcement of job services, 
the organization of trade fairs for the purposes 
of advertising or commercial, promotional 
services provided by a commercial company 
through the issuance of shops cards to 
customers , preparing advertising or sales 
promotion models Services, editing advertising 
texts, public display services, assistance 
services for the operation of a trading 
company on the principle of excellence, display 
products, sales promotion (the other parties), 
sales in public auctions, promotion and 
management services shopping centers, 
assistance services commercial activities 
consisting of processing through 
communications networks world, and agencies 
of import and export, direct advertising 
Computers, supply services to other parties 
requests (to buy products and services for 
other companies), distribution of samples, 
computerized file management, public 
relations, news agencies, commercial, and 
agencies advertising, rent vending machines, 
rent advertising space, dissemination of 
advertising materials, assisting in business 
management, search for information to others 
in the computer files, compiling information in 
computer databases, transcription, 
preparation of advertising columns, helping to 
run a business or industrial, business 
administration artists representation, direct-
mail advertising, updated advertising 

586
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  Trade Mark No.: 31030  50050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 12/03/2017  06/05/6000: التاريخ 
 ;In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس واألحذية والقبعات، األحذية المهنية : من اجل 

professional footwear  
  In the name of: Tamer Ismail Hashim Qawasmi تامر هاشم اسماعيل قواسمه : بأسم 

  Address: Hebron فلسطين، الخليل  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32087  56030 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43  15 :في الصنف 
  Date: 24/08/2017  61/03/6000: التاريخ 
 ,In Respect of: Services for providing food and drink المطاعم , خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

Restaurant  
دمحم عبد الرضا كراشي  –شركة مطعم عصير تايم : بأسم 

 ( تضامنية)وشريكه 
In the name of: Juice Time Restaurant Company – 
Mohammed Abdelreda Karashi & Partner (Joint 
Venture)  

، بناييية 6دوليية الكويييت، العارضييية الحرفييية، قطعييه  :العنييوان 
  0، 0، الدور االرضي، محل رقم 001

Address: Kuwait, Ardiya Industrial, Block 2, Building 
104, Ground Floor, Shop 1, 6  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32117  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  69/03/6000: التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

ة الدارة االعمال او االنشطة التجارية خدمات المساعد, المكتبي

خدمات االعالن عن الوظائف، , لشركات صناعية او تجارية

, تنظيم المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية

الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 

خدمات إعداد نماذج , اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء

تحرير النصوص , اية واإلعالن أو ترويج المبيعاتالدع

خدمات المساعدة لتشغيل , خدمات عرض عامة, االعالنية

ترويج , عرض المنتوجات, شركة تجارية على مبدأ االمتياز

ترويج , المبيعات في مزادات عامة, (الطراف اخرى)المبيعات 

خدمات المساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق

رية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات التجا

االعالن , وكاالت االستيراد والتصدير, اتصاالت عالمية

خدمات التوريد لالطراف , المباشر على شبكة كمبيوترات

توزيع , (شراء المنتوجات والخدمات لشركات اخرى)االخرى 

وكاالت , العالقات العامة, ادارة الملفات المحوسبة, العينات

تأجير , تاجير االت البيع, وكاالت االعالنات, النباء التجاريةا

المساعدة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساحات اإلعالنية

البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات , في إدارة األعمال

, النسخ, تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, حاسوب

اعدة في إدارة األعمال المس, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن

اإلعالن , إدارة أعمال فناني التمثيل, التجارية أو الصناعية

, نسخ الوثائق, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, بالبريد المباشر

, الدعاية واإلعالن الخارجي, لصق اإلعالنات, دراسات السوق

In Respect of: / Advertising, business planning, 
business management, desktop activity, 
assistance services for business management or 
business activities for industrial companies or 
commercial, the announcement of job services, 
the organization of trade fairs for the purposes 
of advertising or commercial, promotional 
services provided by a commercial company 
through the issuance of shops cards to 
customers , preparing advertising or sales 
promotion models Services, editing advertising 
texts, public display services, assistance 
services for the operation of a trading 
company on the principle of excellence, display 
products, sales promotion (the other parties), 
sales in public auctions, promotion and 
management services shopping centers, 
assistance services commercial activities 
consisting of processing through 
communications networks world, and agencies 
of import and export, direct advertising 
Computers, supply services to other parties 
requests (to buy products and services for 
other companies), distribution of samples, 
computerized file management, public 
relations, news agencies, commercial, and 
agencies advertising, rent vending machines, 
rent advertising space, dissemination of 
advertising materials, assisting in business 
management, search for information to others 
in the computer files, compiling information in 
computer databases, transcription, 
preparation of advertising columns, helping to 
run a business or industrial, business 
administration artists representation, direct-
mail advertising, updated advertising 

تنظيم المعلومات في قواعد بيانات , إستطالعات الرأي

وكاالت البيع , ص الدعاية واإلعالننشر نصو, حاسوب

خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي , وترتيب خدمات البيع

خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، , طريقة كانت

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

materials, copies of documents, market studies, 
pasting advertising, publicity and external 
advertising, polls, organize information in 
computer databases, publish texts advertising 
agencies, sales and arranging sales service, 
sales service Wholesale and retail in any way 
whatsoever, services assembling a variety of 
goods on behalf of others, and that General 
customers to enable preview and purchase.  

شركة مجموعة مجلي االستثمارية المساهمة : بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -برج رام هللا التجاري رام هللا  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32118  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  69/03/6000: التاريخ 
التأمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية ، : من اجل 

 الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; activities , finance 
activities , cash activities , real estate activities  

شركة مجموعة مجلي االستثمارية المساهمة : بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32119  56009 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  59 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  69/03/6000: التاريخ 
 In Respect of: Transport; packaging and . النقل، تعبئة وتخزين البضائع، ترتيبات السفر: من اجل 

storage of goods; travel arrangement  
مجلي االستثمارية المساهمة شركة مجموعة : بأسم 

 الخصوصية المحدودة 
In the name of: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -ي رام هللا برج رام هللا التجار -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32120  02123 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  11 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  22/30/2312: التاريخ 
التعليم؛ توفير التدريب؛ خدمات الترفيه؛ األنشطة : من اجل 

الرياضية والثقافية؛ إنتاج وتوزيع األفالم ومحتوى وبرامج 
اإلذاعة والتليفزيون؛ مهرجانات األفالم وبرامج جوالت األفالم 

فالم والفيديو؛ ورش عمل وبرامج التعليم؛ ورش وأرشيفات األ
عمل وبرامج التدريب؛ نشر المطبوعات والصحف والكتب 
والمجالت والمقحمات والمالحق؛ توفير المعلومات بشأن 
الترفيه؛ نشر المطبوعات اإللكترونية المباشرة بما في ذلك 
الصحف والمجالت ومقحماتها ومالحقها؛ خدمات النشر 

ا في ذلك نشر النصوص والصور من الصحف اإللكتروني بم
والمجالت وغيرها من المنشورات المطبوعة؛ تنظيم وإدارة 
وإجراء الندوات والعروض التجارية والمعارض والمؤتمرات 
واالحتفاالت وحفالت اإلطالق والمؤتمرات الصحفية 
والمناسبات الخاصة والمسابقات؛ تنظيم وإدارة وإجراء 

ثقافية؛ تخطيط الحفالت؛ إدارة األنشطة الرياضية وال
الفعاليات؛ خدمات النشر؛ تحرير األشرطة الصوتية واألفالم 
وأشرطة الفيديو والنصوص المكتوبة واألفالم الفوتوغرافية؛ 
خدمات التصوير الرقمي؛ الموسيقى الرقمية ومقاطع الفيديو 

التي يتم تقديمها من مواقع ( غير القابلة للتنزيل)والتليفزيون 
على اإلنترنت؛ الموسيقى الرقمية ومقاطع  5يقى اإلم بيموس

التي يتم تقديمها من ( غير القابلة للتنزيل)الفيديو والتليفزيون 
اإلنترنت؛ الخدمات الترويحية والرياضية والثقافية؛ خدمات 

 لمعلومات والمشورة االستشارات المتصلة بكافة ما تقدم 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment services; sporting and cultural activities; 
production and distribution of motion pictures, 
television and radio programmes and content; film 
festivals, film touring programmes, film and video 
archives; education programmes and workshops; 
training programmes and workshops; publication of 
printed matter, newspapers, books, magazines and 
inserts and supplements; provision of information 
concerning entertainment; publication of on-line 
electronic publications, including newspapers, 
magazines and inserts and supplements therefore; 
electronic publication services, including publication of 
texts and images from newspapers, magazines and other 
printed publications; arranging, managing and 
conducting seminars, trade shows, exhibitions, 
conferences, ceremonies, launches, press conferences, 
special events and competitions; arranging, managing 
and conducting sporting and cultural activities; party 
planning; events management; publishing services; 
editing of audio-tapes, motion pictures, video-tapes, 
written text, photographic films; digital imaging 
services; digital music, videos and television clips (not 
downloadable) provided from MP3 websites on the 
Internet; digital music, videos and television clips (not 
downloadable) provided from the Internet; recreation, 
sporting and cultural services; information, advisory 
and consultancy services relating to all of the 
aforementioned.  

شركة مجموعة مجلي االستثمارية المساهمة : بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -برج رام هللا التجاري رام هللا  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32121  02121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  12 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  22/30/2312: التاريخ 
الخدمات التكنولوجية والعلمية واألبحاث و خدمات : من اجل 

التصميمات المتعلقة بها؛ خدمات األبحاث المخبرية؛ إدارة 

األبحاث، تصميم وتطوير المشاريع؛ ابحاث حول المنتجات، 

صميم والتطوير؛ األبحاث التكنولوجية؛ األبحاث، التصاميم الت

والتطويرات المتعلقة بالكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، أنظمة 

الكمبيوتر، برمجيات تطبيقية لحلول الكمبيوتر، أنظمة معالجة 

البيانات، إدارة البيانات، نظام معالجة البيانات المحوسبة، 

تطبيقات اإلتصاالت، نظم خدمات اإلتصاالت، حلول اإلتصاالت، 

اإلتصاالت وواجهة الشبكات و التزويد باإلستشارات 

التكنولوجية، المعلومات والنصائح المرتبطة بما ذكر اعاله؛ 

الفحوصات التقنية؛ الفحوصات الصناعية؛ تحضير واعداد 

التقارير والدراسات التقنية؛ خدمات الكمبيوتر؛ تطوير و تصميم 

ة، تصميم وتحديث برامج النظام، برامج أجهزة الكمبيوتر؛ صيان

وبرمجيات الكمبيوتر، خدمات البرمجة؛ اعداد وتوفير 

المعلومات المتعلقة بالكمبيوتر وخدمات شبكات الكمبيوتر؛ 

النصائح التقنية والخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير 

بيوتر وأنظمة ومعدات اإلتصاالت السلكية أنظمة الكم

والالسلكية؛ خدمات ادارة الكمبيوتر؛ خدمات الدعم التشغيلي 

لشبكات الكمبيوتر، شبكات اإلتصاالت السلكية والالسلكية 

وشبكات بث البيانات؛ خدمات الكمبيوتر على الخط؛ خدمات 

ة البرمجة التي يتم توفيرها على الخط؛ توفير الوصول الى الشبك

اإللكترونية على الخط إلسترجا  المعلومات؛ تأجير 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; research laboratory services; 
management of research, design and 
development projects; product research, 
design and development; technical research; 
research, design and development services 
relating to computers, computer 
programmes, computer systems, computer 
software application solutions, data 
processing systems, data management, 
computerised information processing 
systems, communications services, 
communications solutions, communications 
applications, communications systems and 
network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating 
to the aforesaid; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; updating and 
design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, 
computer software and computer programs; 
computer programming services; 
preparation and provision of information in 
relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology 
and telecommunications; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer 

الكمبيوترات؛ تصميم، رسم و الكتابة بالتكليف، بخصوص جمع 

صفحات الويب على اإلنترنت؛ خدمات إبدا  الصور الظاهرية 

والتفاعلية؛ إبدا ، تشغيل وصيانة قواعد المعلومات المعلومات، 

لالخرين؛  انترانت وصفحات الويب؛ استضافة مواقع الويب

تركيب و صيانة برمجيات الكمبيوتر؛ تأجير وقت للوصول الى 

قواعد البيانات؛ تأجير وقت الوصول الى لوحات اإلعالنات و 

لوحات الرسائل على الكمبيوتر والى شبكات الكمبيوتر؛ خدمات 

مزود اإلنترنت؛ تجميع، إنتاج، و تصحيح سجل يحتوي على 

صيانة مواقع على شبكة  اعداد، تشغيل و: أسماء النطاقات

االنترنت، صفحات الويب و بوابات لتشغيل النص، الصور و 

الموسيقى الموفرة إما عن طريق الكومبيوتر او عن طريق 

االجهزة الخلوية؛ تقديم المعلومات والخدمات االستشارية على 

الخط من قواعد بيانات الكومبيوتر او عن طريق االنترنت؛ 

لمعلومات حول الطقس؛ خدمات التصميم التنبؤ الجوي؛ خدمات ا

الداخلي؛خدمات تقديم المعلومات واالستشارات بخصوص ما 

ذكر اعاله،الخدمات القانونية واالستشارات القانونية واالبحاث 

القانونية، االستشارات والخدمات المقدمة بصفة كاتب عدل، 

خدمات التحكيم، معالجة االدعاءات، االستشارات المتعلقة 

 . انين والتشريعات، الترجمةبالقو

services; programming services given on-line; 
provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; computer 
rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages 
on the internet; virtual and interactive image 
creation services; creating, operating and 
maintaining databases, intranets and web 
sites; hosting the web sites of others; 
installation and maintenance of computer 
software; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider [ISP] 
services; compilation, creation and 
maintenance of a register of domain names; 
creating, operating and maintaining web 
sites, web pages and portals for logging text, 
images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services on-line 
from a computer database or via the internet; 
weather forecasting; weather information 
services; interior design services; information 
and advisory services relating to all the 
aforesaid services, Legal services, legal 
consultancy, legal research; consultancy and 
services rendered by a notary public; 
arbitration services; dealing with complaints; 
consultancy regarding rules and legislation; 
translation.  

شركة مجموعة مجلي االستثمارية المساهمة : بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al 
Mijjale Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -برج رام هللا التجاري رام هللا  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32121  02121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  12 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  22/30/2312: التاريخ 
الخدمات التكنولوجية والعلمية واألبحاث و خدمات : من اجل 

التصميمات المتعلقة بها؛ خدمات األبحاث المخبرية؛ إدارة 

األبحاث، تصميم وتطوير المشاريع؛ ابحاث حول المنتجات، 

صميم والتطوير؛ األبحاث التكنولوجية؛ األبحاث، التصاميم الت

والتطويرات المتعلقة بالكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، أنظمة 

الكمبيوتر، برمجيات تطبيقية لحلول الكمبيوتر، أنظمة معالجة 

البيانات، إدارة البيانات، نظام معالجة البيانات المحوسبة، 

تطبيقات اإلتصاالت، نظم خدمات اإلتصاالت، حلول اإلتصاالت، 

اإلتصاالت وواجهة الشبكات و التزويد باإلستشارات 

التكنولوجية، المعلومات والنصائح المرتبطة بما ذكر اعاله؛ 

الفحوصات التقنية؛ الفحوصات الصناعية؛ تحضير واعداد 

التقارير والدراسات التقنية؛ خدمات الكمبيوتر؛ تطوير و تصميم 

ة، تصميم وتحديث برامج النظام، برامج أجهزة الكمبيوتر؛ صيان

وبرمجيات الكمبيوتر، خدمات البرمجة؛ اعداد وتوفير 

المعلومات المتعلقة بالكمبيوتر وخدمات شبكات الكمبيوتر؛ 

النصائح التقنية والخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير 

بيوتر وأنظمة ومعدات اإلتصاالت السلكية أنظمة الكم

والالسلكية؛ خدمات ادارة الكمبيوتر؛ خدمات الدعم التشغيلي 

لشبكات الكمبيوتر، شبكات اإلتصاالت السلكية والالسلكية 

وشبكات بث البيانات؛ خدمات الكمبيوتر على الخط؛ خدمات 

ة البرمجة التي يتم توفيرها على الخط؛ توفير الوصول الى الشبك

اإللكترونية على الخط إلسترجا  المعلومات؛ تأجير 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; research laboratory services; 
management of research, design and 
development projects; product research, 
design and development; technical research; 
research, design and development services 
relating to computers, computer 
programmes, computer systems, computer 
software application solutions, data 
processing systems, data management, 
computerised information processing 
systems, communications services, 
communications solutions, communications 
applications, communications systems and 
network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating 
to the aforesaid; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; updating and 
design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, 
computer software and computer programs; 
computer programming services; 
preparation and provision of information in 
relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology 
and telecommunications; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer 
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الكمبيوترات؛ تصميم، رسم و الكتابة بالتكليف، بخصوص جمع 

صفحات الويب على اإلنترنت؛ خدمات إبدا  الصور الظاهرية 

والتفاعلية؛ إبدا ، تشغيل وصيانة قواعد المعلومات المعلومات، 

لالخرين؛  انترانت وصفحات الويب؛ استضافة مواقع الويب

تركيب و صيانة برمجيات الكمبيوتر؛ تأجير وقت للوصول الى 

قواعد البيانات؛ تأجير وقت الوصول الى لوحات اإلعالنات و 

لوحات الرسائل على الكمبيوتر والى شبكات الكمبيوتر؛ خدمات 

مزود اإلنترنت؛ تجميع، إنتاج، و تصحيح سجل يحتوي على 

صيانة مواقع على شبكة  اعداد، تشغيل و: أسماء النطاقات

االنترنت، صفحات الويب و بوابات لتشغيل النص، الصور و 

الموسيقى الموفرة إما عن طريق الكومبيوتر او عن طريق 

االجهزة الخلوية؛ تقديم المعلومات والخدمات االستشارية على 

الخط من قواعد بيانات الكومبيوتر او عن طريق االنترنت؛ 

لمعلومات حول الطقس؛ خدمات التصميم التنبؤ الجوي؛ خدمات ا

الداخلي؛خدمات تقديم المعلومات واالستشارات بخصوص ما 

ذكر اعاله،الخدمات القانونية واالستشارات القانونية واالبحاث 

القانونية، االستشارات والخدمات المقدمة بصفة كاتب عدل، 

خدمات التحكيم، معالجة االدعاءات، االستشارات المتعلقة 

 . انين والتشريعات، الترجمةبالقو

services; programming services given on-line; 
provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; computer 
rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages 
on the internet; virtual and interactive image 
creation services; creating, operating and 
maintaining databases, intranets and web 
sites; hosting the web sites of others; 
installation and maintenance of computer 
software; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider [ISP] 
services; compilation, creation and 
maintenance of a register of domain names; 
creating, operating and maintaining web 
sites, web pages and portals for logging text, 
images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services on-line 
from a computer database or via the internet; 
weather forecasting; weather information 
services; interior design services; information 
and advisory services relating to all the 
aforesaid services, Legal services, legal 
consultancy, legal research; consultancy and 
services rendered by a notary public; 
arbitration services; dealing with complaints; 
consultancy regarding rules and legislation; 
translation.  

شركة مجموعة مجلي االستثمارية المساهمة : بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al 
Mijjale Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -برج رام هللا التجاري رام هللا  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

593
 

  

  Trade Mark No.: 32122  56066 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  11 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  69/03/6000: التاريخ 
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ النظافة : من اجل 

والعناية بالجمال للبشر أو الحيوانات؛ الزراعة ، خدمات 
البستنة والغابات؛ تقديم خدمات االستشارات الطبية والنفسية؛ 

دمات القابلة؛ المستشفيات و خدمات الرعاية الصحية؛ خ
العيادات الطبية؛ تقديم المعلومات والخدمات االستشارية فيما 

 . يتعلق للسالف ذكره من الخدمات

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services; medical and 
psychological counselling services; midwife 
services; hospital and health care services; 
medical clinics; information and consultancy 
services in relation to the aforesaid services.  

لي االستثمارية المساهمة شركة مجموعة مج: بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  



352العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

  

  Trade Mark No.: 32123  56065 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  13 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  69/03/6000: التاريخ 
خدمات قانونية، خدمات أمنية لحماية الممتلكات : من اجل 

واألفراد، خدمات شخصية وإجتماعية يقدمها آخرون تلبية 
لحاجات األفراد، خدمات المرافق اإلجتماعية، خدمات برامج 

 المحافظة على البيئة 

In Respect of: Legal services; security 
services for the protection of property and 
individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of 
individuals , social facilities services, 
environment conservation programs services  

ركة مجموعة مجلي االستثمارية المساهمة ش: بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al 
Mijjale Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -هللا التجاري رام هللا برج رام  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32243  56615 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  11 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  61/09/6000: التاريخ 
الخدمات الطبية،خدمات العنايه بصحه وجمال : من اجل 
 . الكائنات

In Respect of: Medical services;hygienic and 
beuty care for humman beinge.  

 In the name of: YAHYA GHALIB SHOKRI يحيى غالب شكريفقيه : بأسم 
FAQIEH  

 - Address: NABLUS - SHAREE SOFYAN  0399006000: جوال  -شار  سفيان  -نابلس  :العنوان 
JAWWAL : 0599702611  

 شار  سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
  0399006000: جوال 

 

Address for Services :  NABLUS - SHAREE 
SOFYAN - JAWWAL : 0599702611   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32122  56066 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  11 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  69/03/6000: التاريخ 
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ النظافة : من اجل 

والعناية بالجمال للبشر أو الحيوانات؛ الزراعة ، خدمات 
البستنة والغابات؛ تقديم خدمات االستشارات الطبية والنفسية؛ 

دمات القابلة؛ المستشفيات و خدمات الرعاية الصحية؛ خ
العيادات الطبية؛ تقديم المعلومات والخدمات االستشارية فيما 

 . يتعلق للسالف ذكره من الخدمات

In Respect of: Medical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human 
beings or animals; agriculture, horticulture 
and forestry services; medical and 
psychological counselling services; midwife 
services; hospital and health care services; 
medical clinics; information and consultancy 
services in relation to the aforesaid services.  

لي االستثمارية المساهمة شركة مجموعة مج: بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  594
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  Trade Mark No.: 32123  56065 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  13 :في الصنف 

  Date: 29/08/2017  69/03/6000: التاريخ 
خدمات قانونية، خدمات أمنية لحماية الممتلكات : من اجل 

واألفراد، خدمات شخصية وإجتماعية يقدمها آخرون تلبية 
لحاجات األفراد، خدمات المرافق اإلجتماعية، خدمات برامج 

 المحافظة على البيئة 

In Respect of: Legal services; security 
services for the protection of property and 
individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of 
individuals , social facilities services, 
environment conservation programs services  

ركة مجموعة مجلي االستثمارية المساهمة ش: بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Al 
Mijjale Estethmarya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -هللا التجاري رام هللا برج رام  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32243  56615 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  11 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  61/09/6000: التاريخ 
الخدمات الطبية،خدمات العنايه بصحه وجمال : من اجل 
 . الكائنات

In Respect of: Medical services;hygienic and 
beuty care for humman beinge.  

 In the name of: YAHYA GHALIB SHOKRI يحيى غالب شكريفقيه : بأسم 
FAQIEH  

 - Address: NABLUS - SHAREE SOFYAN  0399006000: جوال  -شار  سفيان  -نابلس  :العنوان 
JAWWAL : 0599702611  

 شار  سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
  0399006000: جوال 

 

Address for Services :  NABLUS - SHAREE 
SOFYAN - JAWWAL : 0599702611   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  



353العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

  

  Trade Mark No.: 32256  56630 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 26/09/2017  60/09/6000: التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشراب ، : من اجل 

المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات 
 الخفيفة 

In Respect of: Cafeterias, Catering (Food and 
drink) , Restaurants , Restaurants (Self-
service), Self-service restaurants , Snack-bars 
, Cafes  

 In the name of: Sharekat Mataem Wa شركة مطاعم ومقاهي ليفانت مساهمة خصوصية : بأسم 
Maqahi Levant Mosahama Khososiya  

 Address: Ramallah Al Terah Emaret Roots رام هللا الطيرة عمارة روتس الطيرة  :العنوان 
Altera  

 رام هللا الطيرة عمارة روتس الطيرة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah Al Terah 
Emaret Roots Altera   

 
  

596

 

  

  Trade Mark No.: 32243  56615 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44  11 :في الصنف 

  Date: 24/09/2017  61/09/6000: التاريخ 
الخدمات الطبية،خدمات العنايه بصحه وجمال : من اجل 
 . الكائنات

In Respect of: Medical services;hygienic and 
beuty care for humman beinge.  

 In the name of: YAHYA GHALIB SHOKRI يحيى غالب شكريفقيه : بأسم 
FAQIEH  

 - Address: NABLUS - SHAREE SOFYAN  0399006000: جوال  -شار  سفيان  -نابلس  :العنوان 
JAWWAL : 0599702611  

 شار  سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 
  0399006000: جوال 

 

Address for Services :  NABLUS - SHAREE 
SOFYAN - JAWWAL : 0599702611   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32256  56630 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 26/09/2017  60/09/6000: التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشراب ، : من اجل 

المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات 
 الخفيفة 

In Respect of: Cafeterias, Catering (Food and 
drink) , Restaurants , Restaurants (Self-
service), Self-service restaurants , Snack-bars 
, Cafes  

 In the name of: Sharekat Mataem Wa شركة مطاعم ومقاهي ليفانت مساهمة خصوصية : بأسم 
Maqahi Levant Mosahama Khososiya  

 Address: Ramallah Al Terah Emaret Roots رام هللا الطيرة عمارة روتس الطيرة  :العنوان 
Altera  

 رام هللا الطيرة عمارة روتس الطيرة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah Al Terah 
Emaret Roots Altera   

 
  597

 

  

  Trade Mark No.: 32286  56630 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  06/00/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وتتعلق هذه الفئة بخدمات : من اجل 

, ادارة اعمال فناني التمثيل , جميع انوا  الدعاية واالعالن 
, تحديث مواد الدعاية واالعالن , نشر مواد الدعاية واالعالن

تنظيم المعارض , خدمات التصميم لغايات الدعاية واالعالن 
مات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او لغايات دعائية وخد

انتاج افالم , ترويج المبيعات الدعائية واالعالن الخارجي 
تاجير مواد , اعداد اعمدة الدعاية واالعالن,الدعاية واالعالن

, نشر وكتابة نصوص الدعاية واالعالن,الدعاية واالعالن 
االعالن بالراديو تاجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل 

 الدعاية واالعالن عبر التلفزيون ,تصالاال

In Respect of: Advertising;Advertising 
agencies; Advertising mattaer; Advertising 
material ;artists(business management of 
performing),dissemination of Advertising 
mattaer ;layoutservices for Advertising 
purposes, modelling for Advertising or sales 
promotion,Organization of exhibitions for 
commerial or Advertising purposes, outdoor 
Advertising ,production of Advertising films, 
publicity .  

 In the name of: Mohamad Alfateh Abd دمحم الفاتح عبد الكريم دمحم ابو سنينة : بأسم 
Alkareem Mohamad Abusninih  

  Address: Abudees ابوديس -القدس :العنوان 
 ابوديس -القدس: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Abudees  

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

 تخدام العام بمعزل عن العالمة ذات االس
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32286  56630 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 02/10/2017  06/00/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وتتعلق هذه الفئة بخدمات : من اجل 

, ادارة اعمال فناني التمثيل , جميع انوا  الدعاية واالعالن 
, تحديث مواد الدعاية واالعالن , نشر مواد الدعاية واالعالن

تنظيم المعارض , خدمات التصميم لغايات الدعاية واالعالن 
مات اعداد نماذج الدعاية واالعالن او لغايات دعائية وخد

انتاج افالم , ترويج المبيعات الدعائية واالعالن الخارجي 
تاجير مواد , اعداد اعمدة الدعاية واالعالن,الدعاية واالعالن

, نشر وكتابة نصوص الدعاية واالعالن,الدعاية واالعالن 
االعالن بالراديو تاجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل 

 الدعاية واالعالن عبر التلفزيون ,تصالاال

In Respect of: Advertising;Advertising 
agencies; Advertising mattaer; Advertising 
material ;artists(business management of 
performing),dissemination of Advertising 
mattaer ;layoutservices for Advertising 
purposes, modelling for Advertising or sales 
promotion,Organization of exhibitions for 
commerial or Advertising purposes, outdoor 
Advertising ,production of Advertising films, 
publicity .  

 In the name of: Mohamad Alfateh Abd دمحم الفاتح عبد الكريم دمحم ابو سنينة : بأسم 
Alkareem Mohamad Abusninih  

  Address: Abudees ابوديس -القدس :العنوان 
 ابوديس -القدس: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Abudees  

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

 تخدام العام بمعزل عن العالمة ذات االس
 

   

 

 
  



354العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

  

  Trade Mark No.: 32297  56690 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 04/10/2017  01/00/6000: التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل : من اجل 

 النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: tayil mohammed saleem طايل دمحم سليم عوده : بأسم 
owda  

 Address: nabus . share'A A;adademiya  0399610630شار  االكاديميه جوال  -نابلس  :العنوان 
jawal:0599247281  

 شار  االكاديميه -نابلس : عنوان التبليغ 
  0399610630جوال 

 

Address for Services :  nabus . share'A 
A;adademiya jawal:0599247281   

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32335  56553 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 16/10/2017  00/00/6000: التاريخ 
والمياه المعدنية والغازية ( شراب الشعير )البيرة : من اجل 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، مشروبات مستخلصة 
من الفواكه وعصائر الفواكه ، شراب ومستحضرات أخرى 

 لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages.  

شركة الخدمات والحلول التصديرية المتكاملة مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alkhadamat Wa 
Alholoul Al Tasdiriya Al Motakameleh 
Mosahama Khososiya  

 Address: Ramallah Shar'e Alersal Emaret رام هللا شار  االرسال عمارة االرسال  :العنوان 
Alersal  

 رام هللا شار  االرسال عمارة االرسال : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah Shar'e 
Alersal Emaret Alersal   

صحابها حق الحماية المطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي ا
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

598

599
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  Trade Mark No.: 32364  56501 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1  0 :في الصنف 

  Date: 22/10/2017  66/00/6000: التاريخ 
الكيماويات المستخدمة في الصناعة، العلوم، التصوير : من اجل 

الفوتوغرافى، باإلضافة إلى الزراعة، البستنة وزراعة الغابات؛ 
الراتنجات الصناعية غير المعالجة، المواد البالستيكية غير 
المعالجة؛ األسمدة العضوية؛ تركيبات إطفاء الحريق؛ 

ادن؛ المواد الكيميائية لحفظ مستحضرات التقسية ولحام المع
المواد الغذائية؛ مواد الدباغة؛ المواد الالصقة المستخدمة في 
الصناعة؛ اإلضافات الكيميائية للخرسانة؛ اإلضافات الكيميائية 
لطين الحفر؛ المواد الالصقة التصال األسطح؛ المواد الالصقة 
التصال األسطح الخشبية؛ المواد الالصقة لألسقف؛ المواد 
الالصقة لبالط الجدران؛ المواد الالصقة التصال المواد 
الرقائقية؛ المواد الالصقة لتطبيق ورق الحائط؛ المواد الالصقة 
للصناعة اإلنشائية؛ المواد الالصقة لبالط السيراميك؛ المواد 
االصقة لبالط األرضيات؛ المواد الالصقة المستخدمة في صناعة 

اد الالصقة المستخدمة في الخشب الرقائقى األبلكاج؛ المو
صناعة ورق الحائط؛ المواد الالصقة لبالط الحوائط، األرضيات 
واألسقف؛ المنتجات الكيميائية المستخدمة فى تصنيع المواد 

؛ تغرية للحوائط؛ مركبات منع [طبقة أولية] الالصقة؛ دكسترين 
التسرب في اإلطارات؛ عوامل ربط للخرسانة؛ مركبات كيميائية 

الخرسانة؛ كيماويات تهوية الخرسانة؛ منتجات لحفظ  لتصليب
الخرسانة بإستثناء الدهانات والزيوت؛ راتنجات األكريلك غير 
المعالجة؛ راتنجات صناعية غير معالجة على شكل مادة خام في 
صورة مسحوق، سائل أو معجون؛ راتنجات تخليقية غير 

ات معالجة في صورة مواد خام إلستخدامها في صناعة مركب
قولبة البالستيك؛ منتجات كيميائية تعمل كمرققات للقوام 
للخرسانة المجهزة؛ بوليمرات الفينيل المعدلة؛ الكيماويات 
الصناعية؛ كيماويات البناء؛ منتجات كيميائية للتطبيقات 
العلمية؛ مواد البوليمرات في صورة معجون؛ راتنجات تخليقية 

المواد البالستيكية في  غير معالجة؛ مواد مشتتة من البالستيك؛

In Respect of: Chemicals used in industry, 
science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; 
Unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; Manures; Fire extinguishing 
compositions; Tempering and soldering 
preparations; Chemical substances for 
preserving foodstuffs; Tanning substances; 
Adhesives used in industry; Chemical 
additives for concrete; chemical additives for 
drilling mud; contact adhesives; contact 
adhesives for wood; adhesives for roofs; 
adhesives for wall tiles; contact adhesives for 
laminated materials; adhesives for applying 
wall coverings; adhesives for the construction 
industry; adhesives for ceramic tiles; 
adhesives for floor tiles; adhesives used in the 
manufacture of plywood; adhesives used in 
the manufacture of wall coverings; adhesives 
for wall, floor and ceiling tiles; chemical 
products for use in the manufacture of 
adhesives; dextrine [primer]; size for walls; 
tire sealing compounds; binding agents for 
concrete; chemical compounds for hardening 
concrete; concrete-aeration chemicals; 
products for preserving concrete excluding 
paints and oils; unprocessed acrylic resins; 
unprocessed artificial resins as raw materials 
in powder, liquid or paste form; unprocessed 
synthetic resins for use in the manufacture of 
plastic molding compounds; chemical 
products to act as thinners for prepared 
concrete; modified vinyl polymers; industrial 
chemicals; chemicals for building; chemical 
products for scientific applications; polymer 
materials in paste form; unprocessed 
synthetic resins; dispersions of plastic 
materials; plastic materials in unprocessed, 

600

صور غير معالجة من مسحوق، سائل أو معجون؛ منتجات 
التقسية؛ مستحضرات كيميائية للحام؛ مواد الصقة لالستخدام 
الصناعى؛ مواد الصقة ألغراض البناء؛ مواد الصقة لألسمنت؛ 
مضادات التجمد؛ مانعات تكوين القشور؛ مواد الصقة للدهان 

 ى ومستحضرات البناء األخر

powder, liquid or paste form; tempering 
products; chemical preparations for 
soldering; adhesive substances for industrial 
use; adhesives for building purposes; 
adhesives for cement; antifreeze; anti-
incrustants; adhesives for coatings and for 
other building preparations  

  .In the name of: MAPEI S.p.A . ايه.بي.مابي اس: بأسم 
 ,Address: Via Cafiero, 22, 20158 – Milano ايطاليا , ميالن - 60033, 66, فيا كافيرو :العنوان 

ITALY  
 AGIP - TMP Agents /P.O Box: عنوان التبليغ 

3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   

 

    
  



356العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

  

  Trade Mark No.: 32365  56503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  09 :في الصنف 

  Date: 22/10/2017  66/00/6000: التاريخ 
؛ أنابيب جامدة غير [غير المعدنية ]مواد البناء: من اجل 

معدنية للبناء؛ أسفلت؛ زفت وقار؛ المباني القابلة للنقل غير 
المعدنية؛ نُُصب، ليست من المعدن؛ دهانات أسمنتية للعزل 
ضد الحريق؛ دهانات منع التسرب لألسقف؛ مستحضرات عزل 
األسفلت المصنوعة من القار؛ مستحضرات عزل األسفلت 

؛ خرسانة؛ أحجار خرسانية؛ [مواد البناء]لقارالمصنوعة من ا
خرسانة مقاومة للصهر؛ أعمدة خرسانية؛ قطع حائطية 
خرسانية؛ أقبية خرسانية؛ خرسانة جاهزة لالستخدام؛ أعمدة 
فصل خرسانية؛ عناصر بناء خرسانية؛ مواد بناء من 
الخرسانة؛ حوائط من الخرسانة؛ حوائط سد من الخرسانة؛ 

منحوتات من الخرسانة؛ تماثيل مصنوعة أرضيات خرسانية؛ 
من الخرسانة؛ العوارض الخرسانية؛ األنابيب الخرسانية؛ 
معالف شرب الطيور الخرسانية؛ شدات لألعمال الخرسانية، 
ليست من المعدن؛ للخرسانة؛ شواهد القبور من الحجر 
،الخرسانة أو الرخام؛ حوائط خرسانية للمبانى؛ مغاطس 

لتماثيل النصفية من الحجر، الخرسانة أو الطيور الخرسانية؛ ا
الرخام؛ خرسانة صناعية للهندسة المدنية؛ مركبات نقر 
الخرسانة مصنوعة من الزفت؛ تماثيل صغيرة من الحجر، 
الخرسانة أو الرخام؛ أشكال مسبوكة غير معدنية للخرسانة؛ 
بالطات خرسانية للطرق؛ ألواح لشواهد القبور من الحجر، 

لرخام؛ تماثيل من الحجر، الخرسانة أو الرخام؛ الخرسانة أو ا
؛ [مواد البناء] مركبات نقر الخرسانة مصنوعة من الزفت

مونة تهذيب نهائي مصنوعة من راتينجات ملونة تخليقية؛ 
أنسجة ألياف زجاجية مشبعة براتنجات لنقل ووقاية وإصالح 
وتقوية الهياكل؛ مواد البناء؛ جص أسمنتي للطالءات، 

وأغطية األرضيات؛ حجر طبيعى وصناعى؛ طوب؛  للبالطات
مونة؛ جبس وحصى؛ األنابيب , بالطات، أسمنت؛ جير

المصنوعة من الحجر الرملى واألسمنت؛ مواد إنشاء الطرق؛ 
 أسفلت؛ زفت وقار 

In Respect of: Building materials [non-
metallic]; Non-metallic rigid pipes for 
building; Asphalt, pitch and bitumen; Non-
metallic transportable buildings; Monuments, 
not of metal; Cement coatings for fire 
insulation; sealing coats for roofs; asphalt 
insulation preparations made from bitumen; 
asphalt insulation preparations made from 
bitumen [building materials]; concrete; 
concrete blocks; refractory concrete; concrete 
pillars; concrete panels; concrete vaults; ready 
to use concrete; concrete separation columns; 
concrete building elements; building materials 
of concrete; walls of concrete; retaining walls 
of concrete; concrete flooring; sculptures of 
concrete; statues made of concrete; concrete 
beams; concrete pipes; concrete bird drinking 
troughs; shuttering, not of metal, for concrete; 
tombstones of stone, concrete or marble; 
concrete walls for building; concrete bird 
baths; busts of stone, concrete or marble; 
industrial concrete for civil engineering; 
concrete picking compounds made from tar; 
statuettes of stone, concrete or marble; non-
metal casting forms for concrete; concrete 
slabs for roads; plates for tombstones of stone, 
concrete or marble; statues of stone, concrete 
or marble; concrete picking compounds made 
from tar [building materials]; finishing mortar 
made from synthetic colored resins; glass fiber 
fabric saturated with resin for transport, 
shielding, repair and reinforcement of 
structures; building materials; cement stucco 
for coatings, for tiles and floor coverings; 
natural and artificial stone; bricks; tiles, 
cement; lime, mortar; gypsum and gravel; 
pipes made of sandstone and cement; road-
building materials; asphalt; pitch and bitumen  

  .In the name of: MAPEI S.p.A . ايه.بي.مابي اس: بأسم 
 ,Address: Via Cafiero, 22, 20158 – Milano ايطاليا , ميالن - 60033, 66, فيا كافيرو :العنوان 

ITALY  
 AGIP - TMP Agents /P.O Box: عنوان التبليغ 

3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
 

 
  

صور غير معالجة من مسحوق، سائل أو معجون؛ منتجات 
التقسية؛ مستحضرات كيميائية للحام؛ مواد الصقة لالستخدام 
الصناعى؛ مواد الصقة ألغراض البناء؛ مواد الصقة لألسمنت؛ 
مضادات التجمد؛ مانعات تكوين القشور؛ مواد الصقة للدهان 

 ى ومستحضرات البناء األخر

powder, liquid or paste form; tempering 
products; chemical preparations for 
soldering; adhesive substances for industrial 
use; adhesives for building purposes; 
adhesives for cement; antifreeze; anti-
incrustants; adhesives for coatings and for 
other building preparations  

  .In the name of: MAPEI S.p.A . ايه.بي.مابي اس: بأسم 
 ,Address: Via Cafiero, 22, 20158 – Milano ايطاليا , ميالن - 60033, 66, فيا كافيرو :العنوان 

ITALY  
 AGIP - TMP Agents /P.O Box: عنوان التبليغ 

3800 Al-Beereh  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32365  56503 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19  09 :في الصنف 

  Date: 22/10/2017  66/00/6000: التاريخ 
؛ أنابيب جامدة غير [غير المعدنية ]مواد البناء: من اجل 

معدنية للبناء؛ أسفلت؛ زفت وقار؛ المباني القابلة للنقل غير 
المعدنية؛ نُُصب، ليست من المعدن؛ دهانات أسمنتية للعزل 
ضد الحريق؛ دهانات منع التسرب لألسقف؛ مستحضرات عزل 
األسفلت المصنوعة من القار؛ مستحضرات عزل األسفلت 

؛ خرسانة؛ أحجار خرسانية؛ [مواد البناء]لقارالمصنوعة من ا
خرسانة مقاومة للصهر؛ أعمدة خرسانية؛ قطع حائطية 
خرسانية؛ أقبية خرسانية؛ خرسانة جاهزة لالستخدام؛ أعمدة 
فصل خرسانية؛ عناصر بناء خرسانية؛ مواد بناء من 
الخرسانة؛ حوائط من الخرسانة؛ حوائط سد من الخرسانة؛ 

منحوتات من الخرسانة؛ تماثيل مصنوعة أرضيات خرسانية؛ 
من الخرسانة؛ العوارض الخرسانية؛ األنابيب الخرسانية؛ 
معالف شرب الطيور الخرسانية؛ شدات لألعمال الخرسانية، 
ليست من المعدن؛ للخرسانة؛ شواهد القبور من الحجر 
،الخرسانة أو الرخام؛ حوائط خرسانية للمبانى؛ مغاطس 

لتماثيل النصفية من الحجر، الخرسانة أو الطيور الخرسانية؛ ا
الرخام؛ خرسانة صناعية للهندسة المدنية؛ مركبات نقر 
الخرسانة مصنوعة من الزفت؛ تماثيل صغيرة من الحجر، 
الخرسانة أو الرخام؛ أشكال مسبوكة غير معدنية للخرسانة؛ 
بالطات خرسانية للطرق؛ ألواح لشواهد القبور من الحجر، 

لرخام؛ تماثيل من الحجر، الخرسانة أو الرخام؛ الخرسانة أو ا
؛ [مواد البناء] مركبات نقر الخرسانة مصنوعة من الزفت

مونة تهذيب نهائي مصنوعة من راتينجات ملونة تخليقية؛ 
أنسجة ألياف زجاجية مشبعة براتنجات لنقل ووقاية وإصالح 
وتقوية الهياكل؛ مواد البناء؛ جص أسمنتي للطالءات، 

وأغطية األرضيات؛ حجر طبيعى وصناعى؛ طوب؛  للبالطات
مونة؛ جبس وحصى؛ األنابيب , بالطات، أسمنت؛ جير

المصنوعة من الحجر الرملى واألسمنت؛ مواد إنشاء الطرق؛ 
 أسفلت؛ زفت وقار 

In Respect of: Building materials [non-
metallic]; Non-metallic rigid pipes for 
building; Asphalt, pitch and bitumen; Non-
metallic transportable buildings; Monuments, 
not of metal; Cement coatings for fire 
insulation; sealing coats for roofs; asphalt 
insulation preparations made from bitumen; 
asphalt insulation preparations made from 
bitumen [building materials]; concrete; 
concrete blocks; refractory concrete; concrete 
pillars; concrete panels; concrete vaults; ready 
to use concrete; concrete separation columns; 
concrete building elements; building materials 
of concrete; walls of concrete; retaining walls 
of concrete; concrete flooring; sculptures of 
concrete; statues made of concrete; concrete 
beams; concrete pipes; concrete bird drinking 
troughs; shuttering, not of metal, for concrete; 
tombstones of stone, concrete or marble; 
concrete walls for building; concrete bird 
baths; busts of stone, concrete or marble; 
industrial concrete for civil engineering; 
concrete picking compounds made from tar; 
statuettes of stone, concrete or marble; non-
metal casting forms for concrete; concrete 
slabs for roads; plates for tombstones of stone, 
concrete or marble; statues of stone, concrete 
or marble; concrete picking compounds made 
from tar [building materials]; finishing mortar 
made from synthetic colored resins; glass fiber 
fabric saturated with resin for transport, 
shielding, repair and reinforcement of 
structures; building materials; cement stucco 
for coatings, for tiles and floor coverings; 
natural and artificial stone; bricks; tiles, 
cement; lime, mortar; gypsum and gravel; 
pipes made of sandstone and cement; road-
building materials; asphalt; pitch and bitumen  
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  Trade Mark No.: 32366  56500 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 22/10/2017  66/00/6000: التاريخ 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات، اإليواء : من اجل 

 المؤقت 
In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation  

 In the name of: TIME Hotels Management شركة تايم إلدارة الفنادق ش ذ م م : بأسم 
L.L.C.  

 .Address: Dubai, United Arab Emirates, P.O  636500. ب. ص, االمارات العربية المتحدة, دبي :العنوان 
Box 282366  

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

 

Address for Services :   

 
 

  

602

603
 

  

  Trade Mark No.: 32383  56535 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 25/10/2017  63/00/6000: التاريخ 
وتطبيق  ادارة وتنظيم استشارات وتصميم وتطوير: من اجل 

, االستراتيجيات التسويقية واالتصاالتية واالعالنية لالعمال

التحري والتحويل البرمجي ومعالجة وتحليل , دراسات السوق

, تحديث وصيانة قواعد بيانات المعلومات, بيانات االعمال

االستشارات في مجال العالمات , خدمات االعالنات والتسويق

طوير المحتويات الخاصة التجارية والتسويق واالعالنات وت

خدمات تقييم , بخدمات استراتيجيات العالمات التجارية

العالمات بما فيها خدمات التحليل واالستشارات للعالمات 

خدمات االستشارات بخصوص ترويج , الخاصة باالعمال

خدمات وكاالت االعالنات بما فيها تصميم وادارة , المبيعات

تأجير وشراء اوقات , النيةالوسائل والمواد التجارية واالع

ابتكار وكتابة , واماكن االعالنات على كافة الوسائل والوسائط

وتحرير ونشر وتوزيع النصوص والمرئيات والمحتويات 

المنشورات والكتيبات والمواد المطبوعة )والمواد االعالنية 

انتاج وما بعد االنتاج , ترويج المنتجات لالخرين, (والعينات

توزيع وتأجير وتجهيز الصوت والفيديو وتحرير ونشر و

, كتابة نصوص االعالنات, واالعمال السينمائية لغايات االعالن

خدمات استشارية تتعلق , خدمات العارضات لغايات االعالنات

تنظيم وتطوير وادارة االحداث لغايات , تحسين مواقع االنترنت

ايات تنظيم وتطوير وادارة وعقد االحداث لغ, تجارية واعالنية

خدمات االستشارات , العالقات العامة, تجارية واعالنية

االستشارات في مجال , المتعلقة في البحث عن رعاة اعالنيين

ادارة , استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي

خدمات المشتريات , تسويق لمجموعات التواصل االجتماعي

التوقعات , (خرىشراء المنتجات والخدمات العمال ا)لالخرين 

In Respect of: Business management and 
organization consultancy, design, consultancy, 
development and implementation of 
commercial, advertising, communication and 
marketing strategies; market studies; research, 
compilation, processing and analysis of 
business data; update and maintenance of data 
in computer databases; advertising and 
marketing services; consultancy with respect 
to branding, marketing, advertising, content 
development in the field of brand 
communication strategy services; brand 
valuation services, namely, analysis and 
consultancy services with respect to brands for 
businesses; consultancy services with respect 
to sales promotion; advertising agency 
services, namely design and management of 
commercial and advertising materials and 
media; rental and purchase of time and 
advertising space on all communication means 
and media; creation, writing, editing, 
publication and distribution of texts, visuals, 
content and advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); 
promotion of products and services of others; 
production, post-production, editing, 
publishing, distribution, rental and projection 
of sound, video and cinematographic works for 
advertising purposes; scriptwriting for 
advertising purposes; modelling services for 
advertising purposes; consultancy services 
relating to websites traffic optimization; 
organization, development and management of 
events for commercial or advertising purposes; 
organization consultancy, development and 
conduct of events for commercial or 
advertising purposes; public relations; 
consultancy services relating to advertising 
sponsorship research; social media marketing 
strategy consultancy; marketing management 
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خدمات االعالنات المباشرة اونالين على شبكة , االقتصادية

 كمبيوترات 

of social media communities; procurement 
services for others (purchase of goods and 
services for other businesses); economic 
forecasts; online advertising on computer 
networks  

  In the name of: PUBLICIS GROUPE SA بابليكيس غروب اس ايه : بأسم 
 03003, اليسيييييس-س تشييييامبسافنيييييو دييييي 055 :العنييييوان 

 فرنسا , باريس
Address: 133 avenue des Champs-Elysees, 
75008 Paris, France  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32429  56169 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  00 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  50/00/6000: التاريخ 
أجهزة , بصيالت مصابيح, أجهزة ومنشآت لإلضاءة: من اجل 

فوانيس , مصابيح[ LED]إضاءة بللصمامات الثنائية للضوء 

مصابيح "مشاعل كهربائية , أجهزة إضاءة للمركبات, لإلضاءة

أجهزة , أجهزة وآالت تبريد, ومعدات طهوأجهزة , "كهربائية

, [لتكييف الهواء]مراوح , منشآت تبريد الهواء, تبريد الهواء

أجهزة وتمديدات , أجهزة تسخين, مجفف كهربائي هوائي

, [أجزاء من تمديدات صحية]مواسير , حنفيات للمواسير, صحية

مشعات حرارية , أجهزة وآالت لتنقية الماء, أجهزة مطهرة

 . ةكهربائي

In Respect of: Lighting apparatus and 
installations; Light bulbs; Light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus; Lamps; 
Lanterns for lighting; Lighting apparatus for 
vehicles; Electric torches; Cooking apparatus 
and installation; Refrigerating apparatus and 
machines; Air cooling apparatus; Air-
conditioning installations; Fans [air-
conditioning]; Electrical drier with a blower; 
Heating apparatus; Sanitary apparatus and 
installations; Taps for pipes; Pipes [parts of 
sanitary installations]; Disinfectant 
apparatus ; Water purifying apparatus and 
machines; Radiators, electric.  

 In the name of: Zhejiang Liper Lighting . ال تى دى, .تشجيانغ ليبر اليتينج تيكنولوجى كو: بأسم 
Technology CO., LTD.  

شيييار   655, 0بنايييية رقيييم واحيييد, الطيييابق الخيييامس :العنيييوان 
مدينييية , تييييك ديفيلوبمينيييت& منطقييية وينزهيييو ايكيييو , هايتيييانج

 . ونتشو، تشجيانغ، الصين

Address: . Fifth floor, Building 1, No. 233 
Haitang Road, Wenzhou Eco & Tech 
Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang, 
China.  

  003نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32383  56535 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 25/10/2017  63/00/6000: التاريخ 
وتطبيق  ادارة وتنظيم استشارات وتصميم وتطوير: من اجل 

, االستراتيجيات التسويقية واالتصاالتية واالعالنية لالعمال

التحري والتحويل البرمجي ومعالجة وتحليل , دراسات السوق

, تحديث وصيانة قواعد بيانات المعلومات, بيانات االعمال

االستشارات في مجال العالمات , خدمات االعالنات والتسويق

طوير المحتويات الخاصة التجارية والتسويق واالعالنات وت

خدمات تقييم , بخدمات استراتيجيات العالمات التجارية

العالمات بما فيها خدمات التحليل واالستشارات للعالمات 

خدمات االستشارات بخصوص ترويج , الخاصة باالعمال

خدمات وكاالت االعالنات بما فيها تصميم وادارة , المبيعات

تأجير وشراء اوقات , النيةالوسائل والمواد التجارية واالع

ابتكار وكتابة , واماكن االعالنات على كافة الوسائل والوسائط

وتحرير ونشر وتوزيع النصوص والمرئيات والمحتويات 

المنشورات والكتيبات والمواد المطبوعة )والمواد االعالنية 

انتاج وما بعد االنتاج , ترويج المنتجات لالخرين, (والعينات

توزيع وتأجير وتجهيز الصوت والفيديو وتحرير ونشر و

, كتابة نصوص االعالنات, واالعمال السينمائية لغايات االعالن

خدمات استشارية تتعلق , خدمات العارضات لغايات االعالنات

تنظيم وتطوير وادارة االحداث لغايات , تحسين مواقع االنترنت

ايات تنظيم وتطوير وادارة وعقد االحداث لغ, تجارية واعالنية

خدمات االستشارات , العالقات العامة, تجارية واعالنية

االستشارات في مجال , المتعلقة في البحث عن رعاة اعالنيين

ادارة , استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي

خدمات المشتريات , تسويق لمجموعات التواصل االجتماعي

التوقعات , (خرىشراء المنتجات والخدمات العمال ا)لالخرين 

In Respect of: Business management and 
organization consultancy, design, consultancy, 
development and implementation of 
commercial, advertising, communication and 
marketing strategies; market studies; research, 
compilation, processing and analysis of 
business data; update and maintenance of data 
in computer databases; advertising and 
marketing services; consultancy with respect 
to branding, marketing, advertising, content 
development in the field of brand 
communication strategy services; brand 
valuation services, namely, analysis and 
consultancy services with respect to brands for 
businesses; consultancy services with respect 
to sales promotion; advertising agency 
services, namely design and management of 
commercial and advertising materials and 
media; rental and purchase of time and 
advertising space on all communication means 
and media; creation, writing, editing, 
publication and distribution of texts, visuals, 
content and advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); 
promotion of products and services of others; 
production, post-production, editing, 
publishing, distribution, rental and projection 
of sound, video and cinematographic works for 
advertising purposes; scriptwriting for 
advertising purposes; modelling services for 
advertising purposes; consultancy services 
relating to websites traffic optimization; 
organization, development and management of 
events for commercial or advertising purposes; 
organization consultancy, development and 
conduct of events for commercial or 
advertising purposes; public relations; 
consultancy services relating to advertising 
sponsorship research; social media marketing 
strategy consultancy; marketing management 
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  Trade Mark No.: 32429  56169 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  00 :في الصنف 

  Date: 30/10/2017  50/00/6000: التاريخ 
أجهزة , بصيالت مصابيح, أجهزة ومنشآت لإلضاءة: من اجل 

فوانيس , مصابيح[ LED]إضاءة بللصمامات الثنائية للضوء 

مصابيح "مشاعل كهربائية , أجهزة إضاءة للمركبات, لإلضاءة

أجهزة , أجهزة وآالت تبريد, ومعدات طهوأجهزة , "كهربائية

, [لتكييف الهواء]مراوح , منشآت تبريد الهواء, تبريد الهواء

أجهزة وتمديدات , أجهزة تسخين, مجفف كهربائي هوائي

, [أجزاء من تمديدات صحية]مواسير , حنفيات للمواسير, صحية

مشعات حرارية , أجهزة وآالت لتنقية الماء, أجهزة مطهرة

 . ةكهربائي

In Respect of: Lighting apparatus and 
installations; Light bulbs; Light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus; Lamps; 
Lanterns for lighting; Lighting apparatus for 
vehicles; Electric torches; Cooking apparatus 
and installation; Refrigerating apparatus and 
machines; Air cooling apparatus; Air-
conditioning installations; Fans [air-
conditioning]; Electrical drier with a blower; 
Heating apparatus; Sanitary apparatus and 
installations; Taps for pipes; Pipes [parts of 
sanitary installations]; Disinfectant 
apparatus ; Water purifying apparatus and 
machines; Radiators, electric.  

 In the name of: Zhejiang Liper Lighting . ال تى دى, .تشجيانغ ليبر اليتينج تيكنولوجى كو: بأسم 
Technology CO., LTD.  

شيييار   655, 0بنايييية رقيييم واحيييد, الطيييابق الخيييامس :العنيييوان 
مدينييية , تييييك ديفيلوبمينيييت& منطقييية وينزهيييو ايكيييو , هايتيييانج

 . ونتشو، تشجيانغ، الصين

Address: . Fifth floor, Building 1, No. 233 
Haitang Road, Wenzhou Eco & Tech 
Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang, 
China.  

  003نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32493  56195 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  00 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  01/00/6000: التاريخ 
اجهزة التشخيص , األجهزة واالدوات الطبية: من اجل 

أجهزة ومعدات لألشعة السينية لألغراض , لألغراض الطبية
اجهزة العالج , اجهزة إشعاعية لألغراض الطبية, الطبية

ية لالستخدام الطبي أجهزة الموجات فوق الصوت, اإلشعاعي
مرافق , التصوير المقطعي لألغراض الطبية, وأجزاؤها

التصوير , النظائر المستخدمة في التشخيص والعالج الطبي
األجهزة الطبية , بالرنين المغناطيسي لألغراض الطبية

لالستخدام في بوزيترون االنبعاثات التصوير المقطعي 
ألف من مسرعات أجهزة العالج اإلشعاعي التي تت, المحوسب

أجهزة , الجسيمات والمعجالت الخطية لالستخدام الطبي
أثاث مصنو  خصيصا لألغراض , وأدوات طب األسنان

زجاجات , االسرة الصنوعة خصيصا لألغراض الطبية, الطبية
زر  جراحية تتألف من , (كعكة الرحم)الفرزجات , األطفال

احية؛ الغرز مواد الخياطة الجر, أحزمة البطن, مواد اصطناعية
 الجراحية 

In Respect of: Medical apparatus and 
instruments; diagnostic apparatus for medical 
purposes; apparatus and installations for the 
production of x-rays, for medical purposes; 
radiological apparatus for medical purposes; 
radiotherapy apparatus; ultrasound 
appliances for medical use, and parts therefor; 
tomographs for medical purposes; isotope 
facilities used for medical diagnose and 
treatments; magnetic resonance imager for 
medical purposes; medical apparatus for use 
in positron emission computed tomography 
imaging; radiation therapy devices consisting 
of particle accelerators and linear accelerators 
for medical use; dental apparatus and 
instruments; furniture especially made for 
medical purposes; beds, specially made for 
medical purposes; babies' bottles; pessaries; 
surgical implants comprised of artificial 
materials; abdominal belts; suture materials; 
surgical sutures  

 In the name of: Shanghai United Imaging ال دي دي , .شانغهاي يونايتد اميجينغ هيلثكير كو: بأسم 
Healthcare Co., Ltd.  

, جيييييادينغ ديسييييتريكت, .تشييييينغبي رد 6633. نييييو :نييييوان الع
 الصين , شانغهاي

Address: No. 2258 Chengbei Rd., Jiading 
District, Shanghai, P. R. CHINA  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32495  56193 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  01/00/6000: التاريخ 
الشؤون , الشؤون المالية, الشؤون التمويلية: من اجل 

 التأمين , العقارية
In Respect of: Financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; insurance  

انشتالت ديس , كريديتانشتالت فور فيديراوفباو: بأسم 
 اوفينتليخين 

In the name of: Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau, Anstalt des offentlichen Rechts  

 Address: Palmengartenstr. 5-9, 60325 المانيا , فرانكفورت 00563, 9-3. بالمينغارتينشتر :العنوان 
Frankfurt, Germany  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32496  56190 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 14/11/2017  01/00/6000: التاريخ 
الشؤون , الشؤون المالية, ون التمويليةالشؤ: من اجل 

 التأمين , العقارية
In Respect of: Financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; insurance  

انشتالت ديس , كريديتانشتالت فور فيديراوفباو: بأسم 
 اوفينتليخين 

In the name of: Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau, Anstalt des offentlichen Rechts  

 Address: Palmengartenstr. 5-9, 60325 المانيا , فرانكفورت 00563, 9-3. بالمينغارتينشتر :العنوان 
Frankfurt, Germany  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32515  56303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 20/11/2017  60/00/6000: التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food خدمات توفير االطعمة والمشروبات : من اجل 

and drink.  
 In the name of: zahr allawz ordinary general ادية العامة شركة مطاعم زهر االوز الع: بأسم 

restaurants company  
  Address: nablus نابلس  :العنوان 

 طابق الرابع -عمارة هروش -رفيديا-نابلس: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32519  56309 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 22/11/2017  66/00/6000: التاريخ 
مستحضرات ومستلزمات التجميل والعناية بالشعر : من اجل 

 والجسم والوجه 
In Respect of: cocmatics and hair care and 
face  

  In the name of: triple care company شركة تريبل كير للمواد التجميلية االستثمارية : بأسم 
  Address: hebron الخليل نمرة  :العنوان 

 الخليل نمرة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  hebron  
 

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

 رقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة الوصفية واأل
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  Trade Mark No.: 32519  56309 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 22/11/2017  66/00/6000: التاريخ 
مستحضرات ومستلزمات التجميل والعناية بالشعر : من اجل 

 والجسم والوجه 
In Respect of: cocmatics and hair care and 
face  

  In the name of: triple care company شركة تريبل كير للمواد التجميلية االستثمارية : بأسم 
  Address: hebron الخليل نمرة  :العنوان 

 الخليل نمرة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  hebron  
 

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

 رقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة الوصفية واأل
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32515  56303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 20/11/2017  60/00/6000: التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food خدمات توفير االطعمة والمشروبات : من اجل 

and drink.  
 In the name of: zahr allawz ordinary general ادية العامة شركة مطاعم زهر االوز الع: بأسم 

restaurants company  
  Address: nablus نابلس  :العنوان 

 طابق الرابع -عمارة هروش -رفيديا-نابلس: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32564  56301 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 27/11/2017  60/00/6000: التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية؛ : من اجل 

ستحضرات صحية لغايات طبية؛ مواد وأغذية حمية معدة م

لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال؛ 

مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد 

ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان؛ مطهرات؛ 

مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات 

ومبيدات أعشاب؛ عالجات طبيعية، منتجات صحية فطريات 

طبيعية؛ مكمالت معززة حيوياً؛ مستحضرات معززة حيوياً 

لغايات طبية؛ ألياف للحمية الغذائية؛ خاليا جذعية؛ 

مستحضرات صيدالنية تستخدم في طب التجديد؛ أنزيمات 

لغاياٍت طبية وبيطرية؛ مستحضرات للمداواة باألعشاب لغاياٍت 

 لغاياٍت طبية  طبية؛ رقع

In Respect of: Pharmaceuticals, medical and 
veterinary preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; Dietetic 
food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; Dietary 
supplements for humans and animals; 
Plasters, materials for dressings; Material for 
stopping teeth, dental wax; Disinfectants; 
Preparations for destroying vermin; 
Fungicides, herbicides; Natural remedies, 
Natural health products; Probiotic 
supplements; Probiotic preparations for 
medical purposes; Fibre (Dietary -); Stem 
cells; Pharmaceuticals for use in regenerative 
medicine; Enzymes for medical and veterinary 
purposes; Phytotherapy preparations for 
medical purposes; Patches for pharmaceutical 
purposes.  

 In the name of: LES LABORATOIRES ليس البوراتوريز سيرفيير : بأسم 
SERVIER  

سورسييييينيز سييييييديكس  96631رو كيييييارنوت،  30 :العنيييييوان 
 ( فرنسا )

Address: 50 rue Carnot,92284 SURESNES 
cedex ,(FRANCE)  

 -نابلس 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32520  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  60 :في الصنف 

  Date: 22/11/2017  66/00/6000: التاريخ 
  In Respect of: cosmatic sponge and hair brush فراشي شعر و اسفنج المكياج : من اجل 

  In the name of: triple care company شركة تريبل كير للمواد التجميلية االستثمارية : بأسم 
  Address: hebron الخليل نمرة  :العنوان 

 الخليل نمرة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  hebron  
 

 عن العالمة بمعزل  careمشروطة بعدم منح حماية على كلمة 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32542  56316 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 23/11/2017  65/00/6000: التاريخ 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء : من اجل 
 المؤقت 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accomodation  

 In the name of: Mohamad Abed Al Rahman دمحم عبد الرحمن منا  فروخ : بأسم 
Manaa Froukh  

 Address: Ramallah Almasyun Emaret Adel  5رام هللا الماصيون عمارة عادل المصري ط  :العنوان 
Almasri Tabeq 3  

  5هللا عمارة طنوس ط رام : عنوان التبليغ 
  0393309006جوال 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32565  56303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  00 :في الصنف 

  Date: 27/11/2017  60/00/6000: التاريخ 
أجهزة وأدوات ومعدات جراحية وطبية وطب أسنان : من اجل 

؛ أدوات تجبير؛ وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية

مواد خياطة أو درز الجروح؛ جوارب طويلة ومالبس ضيقة 

وجوارب داعمة؛ جوارب طويلة ومالبس ضيقة وجوارب 

لتوسيع األوردة؛ أشرطة ضمادات ضاغطة؛ أجهزة و أدوات 

ومعدات طبية الالزمة إلدخال المستحضرات الصيدالنية في 

طبية؛ جسم اإلنسان؛ أجهزة الحقن والحقنات لألغراض ال

أدوات وأجهزة تشخيصية لألغراض الطبية؛ أجهزة تحليل الدم 

؛ أجهزة طبية تستخدم في التنظير؛ أجهزة [لالستخدام الطبي]

لالستنشاق؛ أجهزة المراقبة والقياس الفسيولوجي لألغراض 

الطبية؛ أجهزة القياس عن بعد لالستخدام الطبي؛ أدوات وخز؛ 

اآللي لألغراض الطبية؛  مساعدات على السمع؛ أجهزة التحليل

 أجهزة التصوير الطبية؛ أجهزة تدليك 

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus, instruments and 
equipment, artificial limbs, eyes and teeth; 
Orthopedic articles; Suture materials; Support 
stockings, tights and socks; Stockings, tights 
and socks for varicose veins; Compression 
dressing strips; Medical apparatus, 
instruments and equipment for introducing 
pharmaceutical preparations into the human 
body; Infusion devices and syringes for 
medical purposes; Diagnostic tools and 
instruments for medical purposes; Apparatus 
for blood analysis [for medical use]; Medical 
apparatus for use in endoscopy; Inhalers; 
Physiological monitoring and measuring 
apparatus for medical purposes; Telemetry 
apparatus for medical use; Acupuncture 
instruments; Hearing aids; automated 
analyzers for medical purposes; Medical 
imaging apparatus; Massage apparatus.  

 In the name of: LES LABORATOIRES ليس البوراتوريز سيرفيير : بأسم 
SERVIER  

سورسييييينيز سييييييديكس  96631رو كيييييارنوت،  30 :العنيييييوان 
 ( فرنسا )

Address: 50 rue Carnot,92284 SURESNES 
cedex ,(FRANCE)  

 -نابلس 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32564  56301 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 27/11/2017  60/00/6000: التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية؛ : من اجل 

ستحضرات صحية لغايات طبية؛ مواد وأغذية حمية معدة م

لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال؛ 

مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد 

ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان؛ مطهرات؛ 

مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات 

ومبيدات أعشاب؛ عالجات طبيعية، منتجات صحية فطريات 

طبيعية؛ مكمالت معززة حيوياً؛ مستحضرات معززة حيوياً 

لغايات طبية؛ ألياف للحمية الغذائية؛ خاليا جذعية؛ 

مستحضرات صيدالنية تستخدم في طب التجديد؛ أنزيمات 

لغاياٍت طبية وبيطرية؛ مستحضرات للمداواة باألعشاب لغاياٍت 

 لغاياٍت طبية  طبية؛ رقع

In Respect of: Pharmaceuticals, medical and 
veterinary preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; Dietetic 
food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; Dietary 
supplements for humans and animals; 
Plasters, materials for dressings; Material for 
stopping teeth, dental wax; Disinfectants; 
Preparations for destroying vermin; 
Fungicides, herbicides; Natural remedies, 
Natural health products; Probiotic 
supplements; Probiotic preparations for 
medical purposes; Fibre (Dietary -); Stem 
cells; Pharmaceuticals for use in regenerative 
medicine; Enzymes for medical and veterinary 
purposes; Phytotherapy preparations for 
medical purposes; Patches for pharmaceutical 
purposes.  

 In the name of: LES LABORATOIRES ليس البوراتوريز سيرفيير : بأسم 
SERVIER  

سورسييييينيز سييييييديكس  96631رو كيييييارنوت،  30 :العنيييييوان 
 ( فرنسا )

Address: 50 rue Carnot,92284 SURESNES 
cedex ,(FRANCE)  

 -نابلس 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32586  56330 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28  63 :في الصنف 

  Date: 27/11/2017  60/00/6000:  التاريخ
, مقاعد التمارين الرياضية, أثقال التمرين, االثقال: من اجل 

دورات التمرين , اثقال يدوية, أحذية التمارين الرياضية
آالت الوزن واألجهزة التي تتضمن , المطبوعة والتعليمات

آالت التجديف , ألواح السحب واأللواح الحديدية المكدسة
 اجهزة المشي , التمارينودراجات 

In Respect of: Barbells, Exercise weights, 
exercise benches, exercise boots, dumb-bells, 
printed exercise courses and instructions, 
Weight machines and devices incorporating 
pullies and stacked barbell plates, Rowing 
machines and exercise bicycles, Stepping 
machines  

 In the name of: York Barbell Holdings يورك باربيل هولدينغز ليمتد : بأسم 
Limited  

, اوكفيييييل, سيييياوث سيييييرفيس رود ويسييييت 0130 :العنييييوان 
 كندا  0تي3ال 0اونتاريو ال

Address: 1450 South Service Road West, 
Oakville, Ontario L6L 5T7 Canada  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32589  56339 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 28/11/2017  63/00/6000: التاريخ 
خالصات .حوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيدالل: من اجل 

فواكه وخضراوات محفوظة وجففة .اللحم
ومربيات وفواكه مطبوخة (الجلي)الهالم,ومطهوة
الزيوت والدهون .البيض والحليب ومنتجات الحليب ,بالسكر

 الصالحة لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meatextracts preserved.driedand cookedfruits 
and vegetables.jellies. jams.compotes.eggs 
milkand milk products.edible oils and fats.  

 In the name of: AMRO MOHAMOUD عمرو محمود غالب سالمة : بأسم 
GHALEB SALAMEH  

  Address: DER GAZALEH / JENIN  0393000010:جنين جوال / دير غزاله :العنوان 
  -: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32589  56339 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 28/11/2017  63/00/6000: التاريخ 
خالصات .حوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيدالل: من اجل 

فواكه وخضراوات محفوظة وجففة .اللحم
ومربيات وفواكه مطبوخة (الجلي)الهالم,ومطهوة
الزيوت والدهون .البيض والحليب ومنتجات الحليب ,بالسكر

 الصالحة لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meatextracts preserved.driedand cookedfruits 
and vegetables.jellies. jams.compotes.eggs 
milkand milk products.edible oils and fats.  

 In the name of: AMRO MOHAMOUD عمرو محمود غالب سالمة : بأسم 
GHALEB SALAMEH  

  Address: DER GAZALEH / JENIN  0393000010:جنين جوال / دير غزاله :العنوان 
  -: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32611  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 04/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
, الشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا والساجو: من اجل 

والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
عسل الحل والعسل االسود ,والفطائر والحليات المثلجة 

الصلصات ,الخل ,الملح والخردل ,الخميرة ومسحوق الخبيز ,
 الثلج ,البهارات ,(التوابل)

In Respect of: tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery,ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar,sauces (condiments); spices; 
ice  

 In the name of: MONEEB DAOOD MONEEB منيب داود منيب العمد : بأسم 
ALAMAD  

  Address: NABLUS خلف المحكمة -ي الشرقي السوق التجار/نابلس  :العنوان 
 العدل : ش : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32612  56006 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 04/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
لتبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ، بما في ذلك ا: من اجل 

، (السيجار الطويل الرفيع)السجائر، السيجار، السيجاريللو 
التبغ الذي يستخدم للف السجائر، غليون التبغ، تبغ مضغ، 

؛ (ليست لغايات طبية)السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ 
؛ السجائر (الشّمـة)التبغ المنّكـه؛ المعّسـل؛ تبغ السعوط 

اإللكترونية؛ األرجيلة اإللكترونية؛ رأس األرجيلة اإللكترونية؛ 
الوالعات؛ أدوات المدخنين بما في ذلك ورق ماص لغاليين 
التبغ، ُعلب السجائر، قطاعات السيجار، مباسم السيجار، 
أوعية غاز لوالعات السيجار، فالتر للسجائر، مباسم 

ق سجائر، أطراف السجائر، فوهات لمباسم السجائر، ور
سجائر، آالت تحمل في الجيب للف السجائر، حجارة النار 

، صناديق لترطيب التبغ، أدوات تنظيف غاليين (الصوان)
التبغ، مناصب غاليين التبغ، أكياس تبغ، علب السعوط 

، مباصق لمدخني التبغ، أطراف من الكهرمان (الشّمـة)
فوهات من  األصفر لمباسم السيجار والسجائر، أوعية تبغ،

الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر، منافض سجائر، 
أنبوبات للسجائر؛ أعشاب للتدخين؛ أعواد ثقاب؛ علب كبريت؛ 
حامالت أعواد الثقاب؛ تبغ األرجيلة؛ تبغ المعسل؛ مواد 
للتدخين، لغايات غير طبية أو عالجية؛ خلطات منكـّـهة من 

ة؛ سوائل ومساحيق ذّوابة التبغ والمعسل تستخدم في األرجيل
ذات نكهات تستخدم في األرجيلة؛ غاليين تدخين إلكترونية؛ 

يتألف من نكهات ( سائل إلكتروني)سائل لألرجيلة اإللكترونية 
سائلة تستخدم لملء األراجيل اإللكترونية أو خرطوشات 

؛ لوازم األرجيلة أو (شيشة)األرجيلة اإللكترونية؛ أرجيلة 
ك صحون و رؤوس األرجيلة وخراطيم بما في ذل)قطعها 

األرجيلة، قواعد األرجيلة ورؤوس مباسم األرجيلة والفالتر 
وفوهات المباسم، مبسم خرطوم األرجيلة، أنبوب األرجيلة، 

 (. أكياس و علب األرجيلة، إناء األرجيلة

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigarettes, cigars, 
cigarillos, tobacco for roll cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, cigarettes 
containing tobacco substitutes (not for medical 
purposes); flavored tobacco; molasses; snuff 
tobacco; electronic cigarettes; electronic 
hookah; electronic hookah head; lighters; 
smokers articles including absorbent paper for 
tobacco pipes, Cigarette Cases, Cigar cutters, 
Cigar holders, Gas containers for Cigar 
lighters, Cigarette filters, Cigarette holders, 
Mouthpieces for Cigarette holders, Cigarette 
paper, Cigarette tips, Pocket machines for 
rolling Cigarettes, Firestones, Humidors, Pipe 
cleaners for tobacco pipes, Pipe racks for 
tobacco pipes, Tobacco Pouches, Snuff boxes, 
Spittoons for tobacco users, Tips of yellow 
amber for cigar and cigarette holders, Tobacco 
jars, Mouthpieces of Yellow amber for cigar 
and cigarette holders, ashtrays for smokers, 
cigarettes tubes; Herbs for smoking; Matches; 
Match boxes; Match holders; hookah tobacco; 
molasses tobacco; substances for smoking, 
none being for medical or curative purposes; 
flavored blends of tobacco and molasses for 
use in hookahs; flavor liquids and dissolvable 
powders for use in hookah; electronic smoking 
pipes; electronic hookah liquid (e-liquid) 
consisting of flavorings in liquid form used to 
fill electronic hookahs or electronic hookah 
cartridges; hookah (shisha); hookah 
accessories or parts (including hookah bowls 
and heads, hookah rope hoses, hookah bases, 
hookah mouth tips and filters and 
mouthpieces, hookah hose mouth, hookah 
stems, hookah bags and cases, hookah vase).  
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 In the name of: Al-Furat For Tobacco and . شركة الفرات لصناعة التبغ والسجائر: بأسم 
Cigarettes Industry Co.  

، المملكة األردنيية 00091، عمان 910950. ب.ص :العنوان 
 الهاشمية 

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194, 
Jordan  

 -نابلس 609ب .ماس للملكيه الفكريه صس: عنوان التبليغ 
 فلسطين 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32629  56069 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 06/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
غ، الوالعات، الكبريت، السجائر، التبغ، منتجات التب: من اجل 

 . لوازم المدخنين
In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers' articles.  

 In the name of: Jordan River Tobacco شركة نهر االردن لصناعة التوباكو : بأسم 
Manufacturing Co.  

ميييارة كنعيييان الخيييوري، الشيييار  الطيييابق الثييياني، ع :العنيييوان 
 الرئيسي، رام هللا، الضفة الغربية، فلسطين 

Address: 2nd floor - Kanaan Al-Khoury 
Building, Main Street, Ramallah, West Bank, 
Palestine  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 
 رام هللا ,01ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32612  56006 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 04/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
لتبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ، بما في ذلك ا: من اجل 

، (السيجار الطويل الرفيع)السجائر، السيجار، السيجاريللو 
التبغ الذي يستخدم للف السجائر، غليون التبغ، تبغ مضغ، 

؛ (ليست لغايات طبية)السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ 
؛ السجائر (الشّمـة)التبغ المنّكـه؛ المعّسـل؛ تبغ السعوط 

اإللكترونية؛ األرجيلة اإللكترونية؛ رأس األرجيلة اإللكترونية؛ 
الوالعات؛ أدوات المدخنين بما في ذلك ورق ماص لغاليين 
التبغ، ُعلب السجائر، قطاعات السيجار، مباسم السيجار، 
أوعية غاز لوالعات السيجار، فالتر للسجائر، مباسم 

ق سجائر، أطراف السجائر، فوهات لمباسم السجائر، ور
سجائر، آالت تحمل في الجيب للف السجائر، حجارة النار 

، صناديق لترطيب التبغ، أدوات تنظيف غاليين (الصوان)
التبغ، مناصب غاليين التبغ، أكياس تبغ، علب السعوط 

، مباصق لمدخني التبغ، أطراف من الكهرمان (الشّمـة)
فوهات من  األصفر لمباسم السيجار والسجائر، أوعية تبغ،

الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر، منافض سجائر، 
أنبوبات للسجائر؛ أعشاب للتدخين؛ أعواد ثقاب؛ علب كبريت؛ 
حامالت أعواد الثقاب؛ تبغ األرجيلة؛ تبغ المعسل؛ مواد 
للتدخين، لغايات غير طبية أو عالجية؛ خلطات منكـّـهة من 

ة؛ سوائل ومساحيق ذّوابة التبغ والمعسل تستخدم في األرجيل
ذات نكهات تستخدم في األرجيلة؛ غاليين تدخين إلكترونية؛ 

يتألف من نكهات ( سائل إلكتروني)سائل لألرجيلة اإللكترونية 
سائلة تستخدم لملء األراجيل اإللكترونية أو خرطوشات 

؛ لوازم األرجيلة أو (شيشة)األرجيلة اإللكترونية؛ أرجيلة 
ك صحون و رؤوس األرجيلة وخراطيم بما في ذل)قطعها 

األرجيلة، قواعد األرجيلة ورؤوس مباسم األرجيلة والفالتر 
وفوهات المباسم، مبسم خرطوم األرجيلة، أنبوب األرجيلة، 

 (. أكياس و علب األرجيلة، إناء األرجيلة

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigarettes, cigars, 
cigarillos, tobacco for roll cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, cigarettes 
containing tobacco substitutes (not for medical 
purposes); flavored tobacco; molasses; snuff 
tobacco; electronic cigarettes; electronic 
hookah; electronic hookah head; lighters; 
smokers articles including absorbent paper for 
tobacco pipes, Cigarette Cases, Cigar cutters, 
Cigar holders, Gas containers for Cigar 
lighters, Cigarette filters, Cigarette holders, 
Mouthpieces for Cigarette holders, Cigarette 
paper, Cigarette tips, Pocket machines for 
rolling Cigarettes, Firestones, Humidors, Pipe 
cleaners for tobacco pipes, Pipe racks for 
tobacco pipes, Tobacco Pouches, Snuff boxes, 
Spittoons for tobacco users, Tips of yellow 
amber for cigar and cigarette holders, Tobacco 
jars, Mouthpieces of Yellow amber for cigar 
and cigarette holders, ashtrays for smokers, 
cigarettes tubes; Herbs for smoking; Matches; 
Match boxes; Match holders; hookah tobacco; 
molasses tobacco; substances for smoking, 
none being for medical or curative purposes; 
flavored blends of tobacco and molasses for 
use in hookahs; flavor liquids and dissolvable 
powders for use in hookah; electronic smoking 
pipes; electronic hookah liquid (e-liquid) 
consisting of flavorings in liquid form used to 
fill electronic hookahs or electronic hookah 
cartridges; hookah (shisha); hookah 
accessories or parts (including hookah bowls 
and heads, hookah rope hoses, hookah bases, 
hookah mouth tips and filters and 
mouthpieces, hookah hose mouth, hookah 
stems, hookah bags and cases, hookah vase).  
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  Trade Mark No.: 32632  56056 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  60 :الصنف في 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
ير المصنوعة )األدوات واألوعية المنزلية الصغيرة : من اجل 

الفرش  –األمشاط واإلسفنج –(من معادن نفيسة والمطالة
 –المواد التي تستعمل في صناعة الفرش –(عدا فرش التلوين)

 –صوف الفوالذ –في التنظيفاألدوات والمواد التي تستخدم 
ير واردة في فئات )المصنوعات الزجاجية والصيني والفخار 

األدوات واألوعية المنزلية الصغيرة المصنوعة من  -(أخرى
المصنوعة من  –المقالي –الجرادل –واني المطبخ)البالستيك 

األجهزة الصغيرة  –(بالستيك)الحديد واأللمنيوم واللدائن 
عدا التي يتم تشغيلها )بس ويرها للفرم والسحق والك
 (. بالمحركات والكهرباء

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes 
(except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in 
other classes  

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32631  56050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  00 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
الورق  –تشمل الورق واألصناف المصنوعة منه: من اجل 
 -المطبوعات -واألصناف المصنوعة منه( الكرتون)المقوى 

الصور  –مواد التجليد –بالكت –الجرائد والدوريات
الخاصة )مواد اللصق  –األدوات الكتابية –الفوتوغرافية

 –فرش التلوين –األدوات الخاصة بالفنانين( باألدوات الكتابية
األدوات التي  –(عدا األثاث)اآلالت الكاتبة ووازم المكاتب

 –ورق اللعب –(عدا األجهزة) –تستخدم في التهذيب والتعليم
 –المحارم الورقية( وح الطباعة)لكليشات حروف الطباعة وا

 . فوط أطفال

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers' type; 
printing blocks.  

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي  :بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 

  

619

620



367العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

  

  Trade Mark No.: 32633  56055 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
ات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها المستحضر: من اجل 

من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ومستحضرات 
التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة 

الروائح  -الصابون بأنواعه وبرش الصابون -الشحومات
 -مواد التزيين ومحاليل الشعر -الزيوت الطيارة –العطرية

 . لشامبوا -معاجين األسنان والحالقة

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

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32633  56055 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
ات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها المستحضر: من اجل 

من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ومستحضرات 
التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة 

الروائح  -الصابون بأنواعه وبرش الصابون -الشحومات
 -مواد التزيين ومحاليل الشعر -الزيوت الطيارة –العطرية

 . لشامبوا -معاجين األسنان والحالقة

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

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32634  56051 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32637  56050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  00 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
الورق  –تشمل الورق واألصناف المصنوعة منه: من اجل 
 -المطبوعات -واألصناف المصنوعة منه( الكرتون)المقوى 

الصور  –مواد التجليد –الكتب –الجرائد والدوريات
الخاصة )مواد اللصق  –األدوات الكتابية –الفوتوغرافية

 –فرش التلوين –األدوات الخاصة بالفنانين( باألدوات الكتابية
التي األدوات  –(عدا األثاث)اآلالت الكاتبة ووازم المكاتب

 –ورق اللعب –(عدا األجهزة) –تستخدم في التهذيب والتعليم
 –المحارم الورقية( وح الطباعة)حروف الطباعة والكليشات 

 . فوط أطفال

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers' type; 
printing blocks.  

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
 

   
 

 
  

621

622

623

 

  

  Trade Mark No.: 32633  56055 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
ات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها المستحضر: من اجل 

من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ومستحضرات 
التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة 

الروائح  -الصابون بأنواعه وبرش الصابون -الشحومات
 -مواد التزيين ومحاليل الشعر -الزيوت الطيارة –العطرية

 . لشامبوا -معاجين األسنان والحالقة

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

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32633  56055 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
ات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها المستحضر: من اجل 

من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ومستحضرات 
التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة 

الروائح  -الصابون بأنواعه وبرش الصابون -الشحومات
 -مواد التزيين ومحاليل الشعر -الزيوت الطيارة –العطرية

 . لشامبوا -معاجين األسنان والحالقة

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

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
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  Trade Mark No.: 32638  56053 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
 –مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحية: من اجل 

اللصق الطبية ومواد للتضميد  –أغذية األطفال والمرضى
الشمع المستخدم في طب  –المواد الخاصة بحشوات األسنان

المستحضرات الخاصة  -المطهرة والمعقمةالمواد  -األسنان
المستحضرات المضادة  -بإبادة األعشاب والحشرات الضارة

 . واطفال فوط نسائية -–للطفيليات

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters,materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides  

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
 

   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32639  56059 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
 –البيطري والمواد الصحية مواد الصيدلة والطب: من اجل 

اللصق الطبية ومواد للتضميد  –أغذية األطفال والمرضى
الشمع المستخدم في طب  –المواد الخاصة بحشوات األسنان

المستحضرات الخاصة  -المواد المطهرة والمعقمة -األسنان
المستحضرات المضادة  -بإبادة األعشاب والحشرات الضارة

 . الواطف فوط نسائية -–للطفيليات

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters,materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides  

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32659  56039 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
الحلوى؛ الكرميل؛ شوكوالتة؛ الشوكوالته مغطاة : من اجل 

ببسكويت الكوكيز؛ الحلويات والمعنى بها الوجبات الخفيفة 
المصنوعة من السكر؛  والمعنى بها الشوكوالته؛ الحلويات

بسكويت الكوكيز؛ رقائق البسكويت صالح لألكل؛ مرزبان 
؛ المعجنات أو الفطائر؛ رقائق السكر؛ (حلوى لوز وسكر)

 ؛ بون بون (ويفر)بسكويت على شكل رقائق 

In Respect of: Candy; Caramels; Chocolate; 
Chocolate covered cookies; Confectioneries, 
namely, snack foods, namely, chocolate; 
Confectionery made of sugar; Cookies; Edible 
wafers; Marzipan; Pastries; Sugar wafers; 
Wafers; Bon Bons  

  In the name of: Alimentaria Montecristo SRL أليمنتاريا مونتيكريستو اس ار ال : بأسم 
، مونتيكريسييتو، 503ام  ، كيييه09روتييا ناثيونييال ان  :العنييوان 

 بروفينثيا دي كوردوبا، األرجنتين 
Address: Ruta Nacional N 19, KM 315, 
Montecristo, Provincia de Cordoba, Argentina  

  036.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

624

625

626

 

  

  Trade Mark No.: 32633  56055 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
ات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها المستحضر: من اجل 

من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ومستحضرات 
التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ، مواد إزالة 

الروائح  -الصابون بأنواعه وبرش الصابون -الشحومات
 -مواد التزيين ومحاليل الشعر -الزيوت الطيارة –العطرية

 . لشامبوا -معاجين األسنان والحالقة

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

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32639  56059 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
 –البيطري والمواد الصحية مواد الصيدلة والطب: من اجل 

اللصق الطبية ومواد للتضميد  –أغذية األطفال والمرضى
الشمع المستخدم في طب  –المواد الخاصة بحشوات األسنان

المستحضرات الخاصة  -المواد المطهرة والمعقمة -األسنان
المستحضرات المضادة  -بإبادة األعشاب والحشرات الضارة

 . الواطف فوط نسائية -–للطفيليات

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
plasters,materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax;disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides,herbicides  

  In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI معتصم عزمي اسماعيل الشيوخي : بأسم 
  Address: AL KHALI الخليل دوار الصحة  :العنوان 

 الخليل دوار الصحة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALI  
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32659  56039 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 10/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
الحلوى؛ الكرميل؛ شوكوالتة؛ الشوكوالته مغطاة : من اجل 

ببسكويت الكوكيز؛ الحلويات والمعنى بها الوجبات الخفيفة 
المصنوعة من السكر؛  والمعنى بها الشوكوالته؛ الحلويات

بسكويت الكوكيز؛ رقائق البسكويت صالح لألكل؛ مرزبان 
؛ المعجنات أو الفطائر؛ رقائق السكر؛ (حلوى لوز وسكر)

 ؛ بون بون (ويفر)بسكويت على شكل رقائق 

In Respect of: Candy; Caramels; Chocolate; 
Chocolate covered cookies; Confectioneries, 
namely, snack foods, namely, chocolate; 
Confectionery made of sugar; Cookies; Edible 
wafers; Marzipan; Pastries; Sugar wafers; 
Wafers; Bon Bons  

  In the name of: Alimentaria Montecristo SRL أليمنتاريا مونتيكريستو اس ار ال : بأسم 
، مونتيكريسييتو، 503ام  ، كيييه09روتييا ناثيونييال ان  :العنييوان 

 بروفينثيا دي كوردوبا، األرجنتين 
Address: Ruta Nacional N 19, KM 315, 
Montecristo, Provincia de Cordoba, Argentina  

  036.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32678  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Telecommunications . وسائل االتصال: من اجل 
  In the name of: Talabati For Home delivery شركة طلباتي للتوصيل المنزلي : بأسم 

شيييار  النجييياح عميييارة زرييييق  -بلس نيييا -فلسيييطين  :العنيييوان 
  096555500الطابق الثالث تلفون 

Address: Palestine - Nablus - Al_Najah St. 
Zreiq Building, 3rd floor Tel: 0592333301  

شار  النجاح عمارة  -نابلس  -فلسطين : عنوان التبليغ 
  096555500زريق الطابق الثالث تلفون 

 

Address for Services :    

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32679  56009 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  59 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Transport;Transport goods النقل ونقل البضائع : من اجل 
  In the name of: Talabati For Home delivery منزلي شركة طلباتي للتوصيل ال: بأسم 

شيييار  النجييياح عميييارة زرييييق  -نيييابلس  -فلسيييطين  :العنيييوان 
  096555500الطابق الثالث تلفون 

Address: Palestine - Nablus - Al_Najah St. 
Zreiq Building, 3rd floor Tel: 0592333301  

  النجاح عمارة شار -نابلس  -فلسطين : عنوان التبليغ 
  096555500زريق الطابق الثالث تلفون 

 

Address for Services :  Palestine - Nablus - 
Al_Najah St. Zreiq Building, 3rd floor Tel: 
0592333301   

 
 

   
 

 
  

627

628

629
 

  

  Trade Mark No.: 32681  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل : من اجل 

للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك والكشط، 
الصابون، العطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل 

 . وكريمات الشعر، مواد تنظيف االسنان

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use; Cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
Soaps; Perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; Dentifrices.  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،: عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01ب .ص 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32678  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Telecommunications . وسائل االتصال: من اجل 
  In the name of: Talabati For Home delivery شركة طلباتي للتوصيل المنزلي : بأسم 

شيييار  النجييياح عميييارة زرييييق  -بلس نيييا -فلسيييطين  :العنيييوان 
  096555500الطابق الثالث تلفون 

Address: Palestine - Nablus - Al_Najah St. 
Zreiq Building, 3rd floor Tel: 0592333301  

شار  النجاح عمارة  -نابلس  -فلسطين : عنوان التبليغ 
  096555500زريق الطابق الثالث تلفون 

 

Address for Services :    
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  Trade Mark No.: 32682  56036 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
المستحضرات الصيدلية والبيطرية، مستحضرات : من اجل 

صحية الغراض طبية، االدوية، مواد غذائية ومواد الحمية 
الغذائية لالستعمال الطبي او الغراض بيطرية، حليب االطفال، 

للبشر وللحيوانات، مستحضرات تشخيصية  المكمالت الغذائية
الغراض طبية، اللصقات، مواد تضميد الجروح، مواد حشو 
االسنان وشمع االسنان، المطهرات، مستحضرات للقضاء 
على الحشرات الطفيلية، مبيدات الفطريات، مبيدات االعشاب 

 . الضارة

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; Sanitary preparations for 
medical purposes; medicine; Foodstuffs and 
dietetic substances for medical or veterinary 
purposes; Infant formula; Dietary 
supplements for humans and animals; 
Diagnostic preparations for medical purposes; 
Plasters, materials for dressings; Material for 
stopping teeth, dental wax; Disinfectants; 
Preparations for destroying vermin; 
Fungicides; Herbicides.  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01ب .ص
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32683  56035 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  00 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
االدوات واالجهزة الجراحية والطبية والخاصة : من اجل 

اض طبية باالسنان والبيطرية واالجهزة التشخيصية الغر
واالطراف والعيون واالسنان االصطناعية، ادوات تقويم 

 . العظام، مواد التخييط

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, 
diagnostic apparatus for medical purposes, 
artificial limbs, eyes and teeth; Orthopedic 
articles; Suture materials.  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01
 

Address for Services :   

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32684  56031 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
الدعاية واالعالن، ادارة االعمال، االعمال المكتبية، : من اجل 

لجملة التي تتعلق بمستحضرات خدمات البيع بالتجزية وا
التبييض ومواد اخرى تستخدم للغسيل والتنظيف والتلميع 
والفرك والكشط، والصابون والعطور والزيوت العطرية 
ومستحضرات التجميل وكريمات الشعر ومواد تنظيف االسنان، 
خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق بالمستحضرات 

حضرات الصحية الغراض طبية الصيدلية والبيطرية والمست
واالدوية والمواد الغذائية ومواد الحمية الغذائية لالستعمال 
الطبي او الغراض بيطرية وحليب االطفال والمكمالت الغذائية 
للبشر وللحيوانات ومستحضرات تشخيصية الغراض طبية، 
خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق باللصقات ومواد 

مواد حشو االسنان وشمع االسنان والمطهرات تضميد الجروح و
ومستحضرات القضاء على الحشرات الطفيلية ومبيدات 
الفطريات ومبيدات االعشاب الضارة، خدمات البيع بالتجزئة 
والجملة التي تتعلق باالدوات واالجهزة الجراحية والطبية 
والخاصة باالسنان والبيطرية واالجهزة التشخيصية الغراض 

طراف والعيون واالسنان االصطناعية وادوات تقويم طبية واال
العظام ومواد التخييط والمواد المطبوعة والمواد التوجيهية 

 (. ما عدا االجهزة)والتعليمية 

In Respect of: Advertising; Business 
management; Business administration; Office 
functions; Wholesaling and retailing relating 
to bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices; 
Wholesaling and retailing relating to 
pharmaceuticals and veterinary 
preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, medicines, dietetic food 
and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies, dietary 
supplements for humans and animals, 
diagnostic preparations for medical 
purposes; Wholesaling and retailing relating 
to plasters, materials for dressings, material 
for stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides; Wholesaling and 
retailing relating to surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments, 
diagnostic apparatus for medical purposes, 
artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic 
articles, suture materials, printed matter, 
instructional and teaching material (except 
apparatus).  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01ب .ص
 

Address for Services :   

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32684  56031 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
الدعاية واالعالن، ادارة االعمال، االعمال المكتبية، : من اجل 

لجملة التي تتعلق بمستحضرات خدمات البيع بالتجزية وا
التبييض ومواد اخرى تستخدم للغسيل والتنظيف والتلميع 
والفرك والكشط، والصابون والعطور والزيوت العطرية 
ومستحضرات التجميل وكريمات الشعر ومواد تنظيف االسنان، 
خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق بالمستحضرات 

حضرات الصحية الغراض طبية الصيدلية والبيطرية والمست
واالدوية والمواد الغذائية ومواد الحمية الغذائية لالستعمال 
الطبي او الغراض بيطرية وحليب االطفال والمكمالت الغذائية 
للبشر وللحيوانات ومستحضرات تشخيصية الغراض طبية، 
خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق باللصقات ومواد 

مواد حشو االسنان وشمع االسنان والمطهرات تضميد الجروح و
ومستحضرات القضاء على الحشرات الطفيلية ومبيدات 
الفطريات ومبيدات االعشاب الضارة، خدمات البيع بالتجزئة 
والجملة التي تتعلق باالدوات واالجهزة الجراحية والطبية 
والخاصة باالسنان والبيطرية واالجهزة التشخيصية الغراض 

طراف والعيون واالسنان االصطناعية وادوات تقويم طبية واال
العظام ومواد التخييط والمواد المطبوعة والمواد التوجيهية 

 (. ما عدا االجهزة)والتعليمية 

In Respect of: Advertising; Business 
management; Business administration; Office 
functions; Wholesaling and retailing relating 
to bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices; 
Wholesaling and retailing relating to 
pharmaceuticals and veterinary 
preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, medicines, dietetic food 
and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies, dietary 
supplements for humans and animals, 
diagnostic preparations for medical 
purposes; Wholesaling and retailing relating 
to plasters, materials for dressings, material 
for stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides; Wholesaling and 
retailing relating to surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments, 
diagnostic apparatus for medical purposes, 
artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic 
articles, suture materials, printed matter, 
instructional and teaching material (except 
apparatus).  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01ب .ص
 

Address for Services :   

 
 

  

630

631

632

 

  

  Trade Mark No.: 32683  56035 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  00 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
االدوات واالجهزة الجراحية والطبية والخاصة : من اجل 

اض طبية باالسنان والبيطرية واالجهزة التشخيصية الغر
واالطراف والعيون واالسنان االصطناعية، ادوات تقويم 

 . العظام، مواد التخييط

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, 
diagnostic apparatus for medical purposes, 
artificial limbs, eyes and teeth; Orthopedic 
articles; Suture materials.  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01
 

Address for Services :   

 
 

  



371العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

  

  Trade Mark No.: 32684  56031 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
الدعاية واالعالن، ادارة االعمال، االعمال المكتبية، : من اجل 

لجملة التي تتعلق بمستحضرات خدمات البيع بالتجزية وا
التبييض ومواد اخرى تستخدم للغسيل والتنظيف والتلميع 
والفرك والكشط، والصابون والعطور والزيوت العطرية 
ومستحضرات التجميل وكريمات الشعر ومواد تنظيف االسنان، 
خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق بالمستحضرات 

حضرات الصحية الغراض طبية الصيدلية والبيطرية والمست
واالدوية والمواد الغذائية ومواد الحمية الغذائية لالستعمال 
الطبي او الغراض بيطرية وحليب االطفال والمكمالت الغذائية 
للبشر وللحيوانات ومستحضرات تشخيصية الغراض طبية، 
خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق باللصقات ومواد 

مواد حشو االسنان وشمع االسنان والمطهرات تضميد الجروح و
ومستحضرات القضاء على الحشرات الطفيلية ومبيدات 
الفطريات ومبيدات االعشاب الضارة، خدمات البيع بالتجزئة 
والجملة التي تتعلق باالدوات واالجهزة الجراحية والطبية 
والخاصة باالسنان والبيطرية واالجهزة التشخيصية الغراض 

طراف والعيون واالسنان االصطناعية وادوات تقويم طبية واال
العظام ومواد التخييط والمواد المطبوعة والمواد التوجيهية 

 (. ما عدا االجهزة)والتعليمية 

In Respect of: Advertising; Business 
management; Business administration; Office 
functions; Wholesaling and retailing relating 
to bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices; 
Wholesaling and retailing relating to 
pharmaceuticals and veterinary 
preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, medicines, dietetic food 
and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies, dietary 
supplements for humans and animals, 
diagnostic preparations for medical 
purposes; Wholesaling and retailing relating 
to plasters, materials for dressings, material 
for stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides; Wholesaling and 
retailing relating to surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments, 
diagnostic apparatus for medical purposes, 
artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic 
articles, suture materials, printed matter, 
instructional and teaching material (except 
apparatus).  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01ب .ص
 

Address for Services :   

 
 

  633
 

  

  Trade Mark No.: 32685  56033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل : من اجل 

والفرك والكشط،  للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع
الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل الصابون، العطور و

 ) .مواد تنظيف االسنان وكريمات الشعر،

In Respect of: preparations and other 
substances for laundry use; Cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
Soaps; Perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; Dentifrices. 

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01ب .ص
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32686  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
المستحضرات الصيدلية والبيطرية، مستحضرات : من اجل 

ئية ومواد الحمية صحية الغراض طبية، االدوية، مواد غذا

الغذائية لالستعمال الطبي او الغراض بيطرية، حليب االطفال، 

المكمالت الغذائية للبشر وللحيوانات، مستحضرات تشخيصية 

الغراض طبية، اللصقات، مواد تضميد الجروح، مواد حشو 

االسنان وشمع االسنان، المطهرات، مستحضرات للقضاء 

فطريات، مبيدات االعشاب على الحشرات الطفيلية، مبيدات ال

 . الضارة

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; Sanitary preparations for 
medical purposes; medicine; Foodstuffs and 
dietetic substances for medical or veterinary 
purposes; Infant formula; Dietary 
supplements for humans and animals; 
Diagnostic preparations for medical purposes; 
Plasters, materials for dressings; Material for 
stopping teeth, dental wax; Disinfectants; 
Preparations for destroying vermin; 
Fungicides; Herbicides.  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01ب .ص
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32687  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  00 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
االدوات واالجهزة الجراحية والطبية والخاصة : من اجل 

باالسنان والبيطرية واالجهزة التشخيصية الغراض طبية 
صطناعية، ادوات تقويم واالطراف والعيون واالسنان اال

 . العظام، مواد التخييط

In Respect of: urgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, 
diagnostic apparatus for medical purposes, 
artificial limbs, eyes and teeth; Orthopedic 
articles; Suture materials.  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG أرتزنيميتل اي جي  ستادا: بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01ب .ص
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 

  

634

635
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  Trade Mark No.: 32688  56033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
الدعاية واالعالن، ادارة االعمال، االعمال المكتبية، : من اجل 

حضرات خدمات البيع بالتجزية والجملة التي تتعلق بمست
التبييض ومواد اخرى تستخدم للغسيل والتنظيف والتلميع 
والفرك والكشط، والصابون والعطور والزيوت العطرية 
ومستحضرات التجميل وكريمات الشعر ومواد تنظيف 
االسنان، خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق 
بالمستحضرات الصيدلية والبيطرية والمستحضرات الصحية 

بية واالدوية والمواد الغذائية ومواد الحمية الغراض ط
الغذائية لالستعمال الطبي او الغراض بيطرية وحليب االطفال 
والمكمالت الغذائية للبشر وللحيوانات ومستحضرات 
تشخيصية الغراض طبية، خدمات البيع بالتجزئة والجملة 
التي تتعلق باللصقات ومواد تضميد الجروح ومواد حشو 

االسنان والمطهرات ومستحضرات القضاء  االسنان وشمع
على الحشرات الطفيلية ومبيدات الفطريات ومبيدات االعشاب 
الضارة، خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق باالدوات 
واالجهزة الجراحية والطبية والخاصة باالسنان والبيطرية 
واالجهزة التشخيصية الغراض طبية واالطراف والعيون 

االصطناعية وادوات تقويم العظام ومواد التخييط  واالسنان
ما عدا )والمواد المطبوعة والمواد التوجيهية والتعليمية 

 (. االجهزة

In Respect of: Advertising; Business 
management; Business administration; Office 
functions; Wholesaling and retailing relating 
to bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices; Wholesaling and retailing 
relating to pharmaceuticals and veterinary 
preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, medicines, dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary 
use, food for babies, dietary supplements for 
humans and animals, diagnostic preparations 
for medical purposes; Wholesaling and 
retailing relating to plasters, materials for 
dressings, material for stopping teeth, dental 
wax, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides; Wholesaling 
and retailing relating to surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and 
instruments, diagnostic apparatus for medical 
purposes, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopaedic articles, suture materials, printed 
matter, instructional and teaching material 
(except apparatus).  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01
 

Address for Services :   

 
 

  

636

637

 

 

  

  Trade Mark No.: 32688  56033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
الدعاية واالعالن، ادارة االعمال، االعمال المكتبية، : من اجل 

حضرات خدمات البيع بالتجزية والجملة التي تتعلق بمست
التبييض ومواد اخرى تستخدم للغسيل والتنظيف والتلميع 
والفرك والكشط، والصابون والعطور والزيوت العطرية 
ومستحضرات التجميل وكريمات الشعر ومواد تنظيف 
االسنان، خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق 
بالمستحضرات الصيدلية والبيطرية والمستحضرات الصحية 

بية واالدوية والمواد الغذائية ومواد الحمية الغراض ط
الغذائية لالستعمال الطبي او الغراض بيطرية وحليب االطفال 
والمكمالت الغذائية للبشر وللحيوانات ومستحضرات 
تشخيصية الغراض طبية، خدمات البيع بالتجزئة والجملة 
التي تتعلق باللصقات ومواد تضميد الجروح ومواد حشو 

االسنان والمطهرات ومستحضرات القضاء  االسنان وشمع
على الحشرات الطفيلية ومبيدات الفطريات ومبيدات االعشاب 
الضارة، خدمات البيع بالتجزئة والجملة التي تتعلق باالدوات 
واالجهزة الجراحية والطبية والخاصة باالسنان والبيطرية 
واالجهزة التشخيصية الغراض طبية واالطراف والعيون 

االصطناعية وادوات تقويم العظام ومواد التخييط  واالسنان
ما عدا )والمواد المطبوعة والمواد التوجيهية والتعليمية 

 (. االجهزة

In Respect of: Advertising; Business 
management; Business administration; Office 
functions; Wholesaling and retailing relating 
to bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices; Wholesaling and retailing 
relating to pharmaceuticals and veterinary 
preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, medicines, dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary 
use, food for babies, dietary supplements for 
humans and animals, diagnostic preparations 
for medical purposes; Wholesaling and 
retailing relating to plasters, materials for 
dressings, material for stopping teeth, dental 
wax, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides; Wholesaling 
and retailing relating to surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and 
instruments, diagnostic apparatus for medical 
purposes, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopaedic articles, suture materials, printed 
matter, instructional and teaching material 
(except apparatus).  

  In the name of: STADA Arzneimittel AG ستادا أرتزنيميتل اي جي : بأسم 
 ,Address: Stadastr. 2 -18, 61118 Bad Vilbel باد فيلبل، المانيا  00003، 03-6. ستاداستر :العنوان 

Germany  
ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 

 رام هللا ,01
 

Address for Services :   

 
 

  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32689  56039 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: JUCIES AND SOFT DRINKS العصائر والمشروبات : من اجل 

 In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa شركة ابو غليون للصناعة والتجارة : بأسم 
wal tigarah  

  Address: al khalil  0393690093الخليل دويربان  :العنوان 
  0393690093الخليل دويربان : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  

 
 

 
   

 
 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32689  56039 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 12/12/2017  06/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: JUCIES AND SOFT DRINKS العصائر والمشروبات : من اجل 

 In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa شركة ابو غليون للصناعة والتجارة : بأسم 
wal tigarah  

  Address: al khalil  0393690093الخليل دويربان  :العنوان 
  0393690093الخليل دويربان : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  
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  Trade Mark No.: 32691  56090 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Salad سلطات : من اجل 
 In the name of: Nemer Deeb Mohammed نمر ذيب دمحم حسين : بأسم 

Hussein  
  Address: Tulkarem -Nablus street  096093353شار  نابلس -طولكرم  :العنوان 

  096093353شار  نابلس -طولكرم : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Tulkarem -Nablus 
street   

 مشروطة بعدم منح حمايه على الكلمات ذات االستخدام العام 
 

   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32693  56095 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  01 :الصنف في 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
أحجار المجوهرات الكريمة؛ المعادن النفيسة : من اجل 

وسبائكها؛ المستحضرات على شكل خرز؛ أزرار األكمام؛ 
مشابك الربطات ؛ الخواتم؛ االساور؛ األقراط؛ القالئد؛ 

يح من المعادن الدبابيس؛ الحلي الصغيرة؛ حلقات المفات
النفيسة؛ القطع الفنية المصنوعة من المعادن النفيسة؛ علب 

؛ الساعات . المجوهرات؛ صناديق مصنوعة من معادن ثمينة
وأدوات قياس الوقت؛ ساعات اليد ؛ ساعات التوقيت؛ 
الساعات؛ العلب الخارجية؛ السالسل والنوابض أو الزجاج؛ 

ن الثمينة؛ العلب وعلب التماثيل والتماثيل الصغيرة من المعاد
 . الساعات؛ الميداليات؛ الزينة للحقائب

In Respect of: Jewelry precious stones; 
precious metals and their alloys; beads; 
cufflinks; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces ; pins; charms; key rings of precious 
metal; art objects made of precious metals; 
jewelery boxes; boxes of precious metals ; 
clocks and timepieces; watches; stopwatches; 
clocks; housings; chains and springs or glasses; 
statues or figurines (statuettes) of precious 
metal; cases or cases for watches; medals; 
ornaments for bags.  

  In the name of: Van Cleef & Arpels SA فان كليف آند اربيلز اس إيه : بأسم 
 -، فيييالرس0036 -، سييي أتيي  3روت ديييز بيشيييز  :العنييوان 
 جالن، سويسرا  -سور

Address: Route des Biches 8, CH-1752 ,Villars-
sur-Glane, Switzerland  

 –رية سابا وشركاهم للملكية الفك: عنوان التبليغ 
 البيرة  1106ب .ص 

 

Address for Services :   

 
 

   

  

  Trade Mark No.: 32694  56091 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  01 :في الصنف 
  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
أحجار المجوهرات الكريمة؛ المعادن النفيسة : من اجل 

على شكل خرز؛ أزرار األكمام؛  وسبائكها؛ المستحضرات
مشابك الربطات ؛ الخواتم؛ االساور؛ األقراط؛ القالئد؛ 
الدبابيس؛ الحلي الصغيرة؛ حلقات المفاتيح من المعادن 
النفيسة؛ القطع الفنية المصنوعة من المعادن النفيسة؛ علب 

؛ الساعات . المجوهرات؛ صناديق مصنوعة من معادن ثمينة
ساعات اليد ؛ ساعات التوقيت؛  وأدوات قياس الوقت؛

الساعات؛ العلب الخارجية؛ السالسل والنوابض أو الزجاج؛ 
التماثيل والتماثيل الصغيرة من المعادن الثمينة؛ العلب وعلب 

 . الساعات؛ الميداليات؛ الزينة للحقائب

In Respect of: Jewelry precious stones; 
precious metals and their alloys; beads; 
cufflinks; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces ; pins; charms; key rings of precious 
metal; art objects made of precious metals; 
jewelery boxes; boxes of precious metals ; 
clocks and timepieces; watches; stopwatches; 
clocks; housings; chains and springs or glasses; 
statues or figurines (statuettes) of precious 
metal; cases or cases for watches; medals; 
ornaments for bags.  

  In the name of: Van Cleef & Arpels SA فان كليف آند اربيلز اس إيه : بأسم 
 -، فيييالرس0036 -، سييي أتيي  3روت ديييز بيشيييز  :العنييوان 
 جالن، سويسرا  -سور

Address: Route des Biches 8, CH-1752 ,Villars-
sur-Glane, Switzerland  

 رية سابا وشركاهم للملكية الفك: عنوان التبليغ 
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32694  56091 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  01 :في الصنف 
  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
أحجار المجوهرات الكريمة؛ المعادن النفيسة : من اجل 

على شكل خرز؛ أزرار األكمام؛  وسبائكها؛ المستحضرات
مشابك الربطات ؛ الخواتم؛ االساور؛ األقراط؛ القالئد؛ 
الدبابيس؛ الحلي الصغيرة؛ حلقات المفاتيح من المعادن 
النفيسة؛ القطع الفنية المصنوعة من المعادن النفيسة؛ علب 

؛ الساعات . المجوهرات؛ صناديق مصنوعة من معادن ثمينة
ساعات اليد ؛ ساعات التوقيت؛  وأدوات قياس الوقت؛

الساعات؛ العلب الخارجية؛ السالسل والنوابض أو الزجاج؛ 
التماثيل والتماثيل الصغيرة من المعادن الثمينة؛ العلب وعلب 

 . الساعات؛ الميداليات؛ الزينة للحقائب

In Respect of: Jewelry precious stones; 
precious metals and their alloys; beads; 
cufflinks; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces ; pins; charms; key rings of precious 
metal; art objects made of precious metals; 
jewelery boxes; boxes of precious metals ; 
clocks and timepieces; watches; stopwatches; 
clocks; housings; chains and springs or glasses; 
statues or figurines (statuettes) of precious 
metal; cases or cases for watches; medals; 
ornaments for bags.  

  In the name of: Van Cleef & Arpels SA فان كليف آند اربيلز اس إيه : بأسم 
 -، فيييالرس0036 -، سييي أتيي  3روت ديييز بيشيييز  :العنييوان 
 جالن، سويسرا  -سور

Address: Route des Biches 8, CH-1752 ,Villars-
sur-Glane, Switzerland  

 رية سابا وشركاهم للملكية الفك: عنوان التبليغ 
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32694  56091 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  01 :في الصنف 
  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
أحجار المجوهرات الكريمة؛ المعادن النفيسة : من اجل 

على شكل خرز؛ أزرار األكمام؛  وسبائكها؛ المستحضرات
مشابك الربطات ؛ الخواتم؛ االساور؛ األقراط؛ القالئد؛ 
الدبابيس؛ الحلي الصغيرة؛ حلقات المفاتيح من المعادن 
النفيسة؛ القطع الفنية المصنوعة من المعادن النفيسة؛ علب 

؛ الساعات . المجوهرات؛ صناديق مصنوعة من معادن ثمينة
ساعات اليد ؛ ساعات التوقيت؛  وأدوات قياس الوقت؛

الساعات؛ العلب الخارجية؛ السالسل والنوابض أو الزجاج؛ 
التماثيل والتماثيل الصغيرة من المعادن الثمينة؛ العلب وعلب 

 . الساعات؛ الميداليات؛ الزينة للحقائب

In Respect of: Jewelry precious stones; 
precious metals and their alloys; beads; 
cufflinks; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces ; pins; charms; key rings of precious 
metal; art objects made of precious metals; 
jewelery boxes; boxes of precious metals ; 
clocks and timepieces; watches; stopwatches; 
clocks; housings; chains and springs or glasses; 
statues or figurines (statuettes) of precious 
metal; cases or cases for watches; medals; 
ornaments for bags.  

  In the name of: Van Cleef & Arpels SA فان كليف آند اربيلز اس إيه : بأسم 
 -، فيييالرس0036 -، سييي أتيي  3روت ديييز بيشيييز  :العنييوان 
 جالن، سويسرا  -سور

Address: Route des Biches 8, CH-1752 ,Villars-
sur-Glane, Switzerland  

 رية سابا وشركاهم للملكية الفك: عنوان التبليغ 
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32695  56093 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Milk and dairy products منتجات الحليب وااللبان : من اجل 

 In the name of: Sharekat Alpinar Liltijara شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية : بأسم 
Alamah Mosahama Khososiya  

  Address: Albirah Almanteka Alsenaeea البيرة المنطقة الصناعية  :العنوان 
 البيرة المنطقة الصناعية : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Albirah Almanteka 
Alsenaeea   

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32696  56090 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
مناديل مبللة، مستحضرات التبييض والتنظيف، : من اجل 

عمليات التصنيع المنظفات األخرى غير المستخدمة في 
واألغراض الطبية، مبيضات المالبس، منعمات النسيج لغسيل 

. العطور. المالبس، مزيالت البقع، منظفات غسالة الصحون
مزيل الروائح . مستحضرات التجميل غير المعالجة؛ المعطرات

مستحضرات . الصابون. لالستخدام الشخصي وللحيوانات
لمعات األسنان، معاجين األسنان، م: العناية باألسنان

مستحضرات تبييض األسنان، غسوالت الفم، ليست ألغراض 
قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ . المستحضرات الكاشطة. طبية

تلميع المستحضرات للجلود . حجر الخفاف؛ معاجين جلخ
والفينيل والمعادن والخشب والملمعات والكريمات للجلود 

 والفينيل والمعادن والخشب، وشمع التلميع 

In Respect of: Wet Wipes, Bleaching and 
cleaning preparations, detergents other than 
for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, laundry bleach, fabric 
softeners for laundry use, stain removers, 
dishwasher detergents. Perfumery; 
nonmedicated cosmetics; fragrances; 
deodorants for personal use and animals. 
Soaps. Dental care preparations: dentifrices, 
denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical 
purposes. Abrasive preparations; emery cloth; 
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes. 
Polishing preparations for leather, vinyl, metal 
and wood, polishes and creams for leather, 
vinyl, metal and wood, wax for polishing  

شركة كالسان للمنتوجات الصحية والطبية والصناعة : بأسم 
 والتجارة المحدودة 

In the name of: kalesan saglik ve hijyen 
urunleri sanayi ve ticaret limited sirketi  

 -جييادة كامييل شييربتجي  -المنطقيية الصييناعية الثالثيية  :العنييوان 
 تركيا / غازي عنتاب / شهيد كامل  10رقم 

Address: 3.organize sanayi bolgesi kamil serbetci 
bulvari no:46 sehitkamil / gaziantep / turkey  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32697  56090 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
ظفات األخرى مستحضرات التبييض والتنظيف، المن: من اجل 

غير المستخدمة في عمليات التصنيع واألغراض الطبية، 
مبيض الغسيل، منعمات النسيج لغسيل المالبس، مزيالت 

مستحضرات . العطور. البقع، منظفات غساالت الصحون
مزيل الروائح لالستخدام الشخصي . التجميل؛ المعطرات

 الصابون . وللحيوانات

In Respect of: Bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents. Perfumery; cosmetics; fragrances; 
deodorants for personal use and animals. 
Soaps  

شركة كالسان للمنتوجات الصحية والطبية والصناعة : بأسم 
 والتجارة المحدودة 

In the name of: kalesan saglik ve hijyen 
urunleri sanayi ve ticaret limited sirketi  

 -جييادة كامييل شييربتجي  -المنطقيية الصييناعية الثالثيية  :العنييوان 
 تركيا / غازي عنتاب / شهيد كامل  10رقم 

Address: 3.organize sanayi bolgesi kamil serbetci 
bulvari no:46 sehitkamil / gaziantep / turkey  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32698  56093 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ حفاضات : من اجل 

مواد للضمادات؛ . صحية؛ سدادات قطنية صحية؛ ضماضات
حفاضات، بما في ذلك تلك المصنوعة من الورق 

 والمنسوجات؛ حفاضات اطفال 

In Respect of: sanitary preparations for 
medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers, 
including those made of paper and textiles; 
baby Diapers  

شركة كالسان للمنتوجات الصحية والطبية والصناعة : بأسم 
 والتجارة المحدودة 

In the name of: kalesan saglik ve hijyen 
urunleri sanayi ve ticaret limited sirketi  

 -جييادة كامييل شييربتجي  -المنطقيية الصييناعية الثالثيية  :العنييوان 
 تركيا / غازي عنتاب / شهيد كامل  10رقم 

Address: 3.organize sanayi bolgesi kamil 
serbetci bulvari no:46 sehitkamil / gaziantep / 
turkey  

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

 

Address for Services :   

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32696  56090 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
مناديل مبللة، مستحضرات التبييض والتنظيف، : من اجل 

عمليات التصنيع المنظفات األخرى غير المستخدمة في 
واألغراض الطبية، مبيضات المالبس، منعمات النسيج لغسيل 

. العطور. المالبس، مزيالت البقع، منظفات غسالة الصحون
مزيل الروائح . مستحضرات التجميل غير المعالجة؛ المعطرات

مستحضرات . الصابون. لالستخدام الشخصي وللحيوانات
لمعات األسنان، معاجين األسنان، م: العناية باألسنان

مستحضرات تبييض األسنان، غسوالت الفم، ليست ألغراض 
قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ . المستحضرات الكاشطة. طبية

تلميع المستحضرات للجلود . حجر الخفاف؛ معاجين جلخ
والفينيل والمعادن والخشب والملمعات والكريمات للجلود 

 والفينيل والمعادن والخشب، وشمع التلميع 

In Respect of: Wet Wipes, Bleaching and 
cleaning preparations, detergents other than 
for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, laundry bleach, fabric 
softeners for laundry use, stain removers, 
dishwasher detergents. Perfumery; 
nonmedicated cosmetics; fragrances; 
deodorants for personal use and animals. 
Soaps. Dental care preparations: dentifrices, 
denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical 
purposes. Abrasive preparations; emery cloth; 
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes. 
Polishing preparations for leather, vinyl, metal 
and wood, polishes and creams for leather, 
vinyl, metal and wood, wax for polishing  

شركة كالسان للمنتوجات الصحية والطبية والصناعة : بأسم 
 والتجارة المحدودة 

In the name of: kalesan saglik ve hijyen 
urunleri sanayi ve ticaret limited sirketi  

 -جييادة كامييل شييربتجي  -المنطقيية الصييناعية الثالثيية  :العنييوان 
 تركيا / غازي عنتاب / شهيد كامل  10رقم 

Address: 3.organize sanayi bolgesi kamil serbetci 
bulvari no:46 sehitkamil / gaziantep / turkey  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32698  56093 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ حفاضات : من اجل 

مواد للضمادات؛ . صحية؛ سدادات قطنية صحية؛ ضماضات
حفاضات، بما في ذلك تلك المصنوعة من الورق 

 والمنسوجات؛ حفاضات اطفال 

In Respect of: sanitary preparations for 
medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers, 
including those made of paper and textiles; 
baby Diapers  

شركة كالسان للمنتوجات الصحية والطبية والصناعة : بأسم 
 والتجارة المحدودة 

In the name of: kalesan saglik ve hijyen 
urunleri sanayi ve ticaret limited sirketi  

 -جييادة كامييل شييربتجي  -المنطقيية الصييناعية الثالثيية  :العنييوان 
 تركيا / غازي عنتاب / شهيد كامل  10رقم 

Address: 3.organize sanayi bolgesi kamil 
serbetci bulvari no:46 sehitkamil / gaziantep / 
turkey  

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

 

Address for Services :   

 
 

   

  

  Trade Mark No.: 32699  56099 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
, المارغارين, السمن, وم المعدة لالكلالزيوت والشح: من اجل 
الحليب , الحليب ومنتجات االلبان, منتجات الشوربة, الزبدة
, الطيور الداجنة, األسماك, اللحوم, الحليب المخفوق, المنكه

لحوم الصيد ، مستخرجات اللحوم ، الفواكه والخضروات 
المحفوظة والمجففة والمطهية ، الطبقية بكافة انواعها 

. القشدة المخفوقة, بما فيها الطبقية من غير االلبان ووصفاتها
لجلي والمربيات وصلصات الفواكه ، البيض االطعمة الخفيفة 

كافة , مقرمشات وشبس البطاطا, من البطاطا وغير البطاطا
البازيالء , البقول, االنوا  المحفوظة والمجففة من العدس

لسوداني الفول ا, الفطر, (ليس لغايات الزراعة)والقطاني 
 المحفوظ 

In Respect of: edible oils, fats, ghee, 
margarine, butter, soup products, milk and 
dairy products, flavored milk, milk shakes, 
meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, toppings of all kinds and 
descriptions including non-dairy toppings, 
whipping cream, jellies, jams, compotes, eggs, 
potato and non-potato based snack food items, 
potato crisps and potato chips, all types of 
preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose), 
mushrooms, peanuts preserved  

 In the name of: International Foodstuffs Co . م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
LLC  

 , 0المنطقة الصناعية رقم , شار  الوحدة :العنوان 
 االمارات العربية المتحدة , الشارقة, 1003: ب.ص

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area 
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32700  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته الحلوانية، : من اجل 

، (بكافة انواعه)منتجات السكر الحلوانية، السكاكر، البسكويت 
الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائبية، المعكرونة 
العصائبية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق 

رى للمخابز، توابل السلطة، المايونيز، الخبازة والمكونات االخ
، منتجات العجين (التوابل)الخل، الكات  اب والصلصات 

الجاهز للطبخ، العجين المثلج، البرثس المثلج، البوظة، 
الحلويات المثلجة غير المصنوعة من االلبان، الحلويات 
المثلجة المصنوعة من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، 

اكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم الشاي، الك
مقام القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، الطحين 

مشروبات االطعمة , القطاني, التوابل, المصنو  من الحبوب
الشاي , الصلصات, (المعتمدة على الحبوب واالعشاب)

 العسل , العشبي

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices., Food beverages (Grain-based 
and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs Co . م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
LLC  

: ب.ص, 0المنطقيية الصييناعية رقييم , شييار  الوحييدة :العنييوان 
 االمارات العربية المتحدة , الشارقة, 1003

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area 
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32701  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل 

الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة , خالصات اللحوم
, ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر( جلي)هالم , والمطهية

ون الصالحة البيض والحليب ومنتجات الحليب ، الزيوت والده
 لالكل 

In Respect of: Meat, poultry; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats.  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196ييياض الر, 3361. ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32702  56006 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :لصنف في ا

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل 

الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة , خالصات اللحوم
, ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر( جلي)هالم , والمطهية

زيوت والدهون الصالحة البيض والحليب ومنتجات الحليب ، ال
 لالكل 

In Respect of: Meat, poultry; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats.  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196الرييياض , 3361 .ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32700  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته الحلوانية، : من اجل 

، (بكافة انواعه)منتجات السكر الحلوانية، السكاكر، البسكويت 
الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائبية، المعكرونة 
العصائبية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق 

رى للمخابز، توابل السلطة، المايونيز، الخبازة والمكونات االخ
، منتجات العجين (التوابل)الخل، الكات  اب والصلصات 

الجاهز للطبخ، العجين المثلج، البرثس المثلج، البوظة، 
الحلويات المثلجة غير المصنوعة من االلبان، الحلويات 
المثلجة المصنوعة من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، 

اكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم الشاي، الك
مقام القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، الطحين 

مشروبات االطعمة , القطاني, التوابل, المصنو  من الحبوب
الشاي , الصلصات, (المعتمدة على الحبوب واالعشاب)

 العسل , العشبي

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices., Food beverages (Grain-based 
and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs Co . م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
LLC  

: ب.ص, 0المنطقيية الصييناعية رقييم , شييار  الوحييدة :العنييوان 
 االمارات العربية المتحدة , الشارقة, 1003

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area 
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32701  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 13/12/2017  05/06/6000: التاريخ 
, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل 

الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة , خالصات اللحوم
, ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر( جلي)هالم , والمطهية

ون الصالحة البيض والحليب ومنتجات الحليب ، الزيوت والده
 لالكل 

In Respect of: Meat, poultry; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats.  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196ييياض الر, 3361. ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   
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651

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32703  56005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Alshareka Alwataniya الشركة الوطنية للتجارة العادلة غير ربحية : بأسم 
Liltejara Aladelah Ghair Rebhiya  

  Address: Ramallah Shar'e Alquds رام هللا شار  القدس  :العنوان 
 رام هللا شار  القدس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Shar'e 
Alquds   

 
 

   
 

 
  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32704  56001 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل : من اجل 

 النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: sharikit smc liltaqineyat al شركةاس ام سي للتقنيات الرقمية : بأسم 
raqamiya  

  Address: nablus-rafidia tel 0599253976  0399635900 -رفيديا هاتف-نابلس :العنوان 
  0399635900 -رفيديا هاتف-نابلس: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  nablus-rafidia tel 
0599253976   

 

   

  

  Trade Mark No.: 32705  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
زة والعدد العلمية والبحرية الخاصة بمسح األجه: من اجل 
( بما في ذلك الالسلكية)األجهزة والعدد الكهربائية  –األراضي

( الفوتوغرافية)األجهزة والعدد الخاصة بالتصوير الضوئي 
وعمليات الوزن  –والسينمائية والخاصة بصناعة النظارات

، واإلنقاذ (المراقبة)والضبط  –والقياس وإعطاء اإلشارات
األجهزة الذاتية األتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة  –لتعليموا

اآلالت  –الخزائن الراصدة للنقود –نقود ويرها، اآلالت الناطقة
األجهزة والعدد العلمية  –جهزة إطفاء الحريق –الحاسبة

عدا )األجهزة والعدد البحرية  0( بحاث العلمية في المعامل)
قل اإلرسال ورصد أي األجهزة الخاصة بن( السفن نفسها

المالحظات والقياس في برج السفينة األجهزة الميكانيكية 
كاويات اللحام )الكهربائية وجهزة الحراريات الكهربائية 

الوسائد  0( المكواة الكهربائية المسطحة –الكهربائية اليدوية
 ً ً  –المدفأة كهربائيا األصناف التي  –األردية المدفأة كهربائيا

قداحات  –ألجهزة الكهربائية لتدفئة القدما –تلبس على الجسم
ً  –السيجار الكهربائية ويرها  . األغطية المدفأة كهربائيا

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 

electric, photographic, cinematographic, 

optical,  weighing,  measuring,  signalling, 

checking (supervision), life-saving and 

teaching apparatus and instruments; 

apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; magnetic 

data carriers, recording discs; automatic 

vending machines and mechanisms for coin-

operated apparatus; cash registers, calculating 

machines, data processing equipment and 

computers; fire-extinguishing apparatus  

 In the name of: sharikit smc liltaqineyat al شركةاس ام سي للتقنيات الرقمية : بأسم 
raqamiya  

  Address: nablus-rafidia tel 0599253976  0399635900 -رفيديا هاتف-نابلس :العنوان 
  0399635900 -رفيديا هاتف-نابلس: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  nablus-rafidia 
 tel 0599253976   
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  Trade Mark No.: 32708  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
االيواء  -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

 . المؤقت
In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.  

 In the name of: Rabet amoun for Tourism م .م.شركة ربة عمون لإلستثمارات السياحية ذ: بأسم 
Investment Co  

  Address: Amman –JORDAN االردن  –عمان  :العنوان 
 -نابلس 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 

 فلسطين 
 

Address for Services :   

 

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

 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32708  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
االيواء  -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 

 . المؤقت
In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.  

 In the name of: Rabet amoun for Tourism م .م.شركة ربة عمون لإلستثمارات السياحية ذ: بأسم 
Investment Co  

  Address: Amman –JORDAN االردن  –عمان  :العنوان 
 -نابلس 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 

 فلسطين 
 

Address for Services :   

 

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

 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32705  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
زة والعدد العلمية والبحرية الخاصة بمسح األجه: من اجل 
( بما في ذلك الالسلكية)األجهزة والعدد الكهربائية  –األراضي

( الفوتوغرافية)األجهزة والعدد الخاصة بالتصوير الضوئي 
وعمليات الوزن  –والسينمائية والخاصة بصناعة النظارات

، واإلنقاذ (المراقبة)والضبط  –والقياس وإعطاء اإلشارات
األجهزة الذاتية األتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة  –لتعليموا

اآلالت  –الخزائن الراصدة للنقود –نقود ويرها، اآلالت الناطقة
األجهزة والعدد العلمية  –جهزة إطفاء الحريق –الحاسبة

عدا )األجهزة والعدد البحرية  0( بحاث العلمية في المعامل)
قل اإلرسال ورصد أي األجهزة الخاصة بن( السفن نفسها

المالحظات والقياس في برج السفينة األجهزة الميكانيكية 
كاويات اللحام )الكهربائية وجهزة الحراريات الكهربائية 

الوسائد  0( المكواة الكهربائية المسطحة –الكهربائية اليدوية
 ً ً  –المدفأة كهربائيا األصناف التي  –األردية المدفأة كهربائيا

قداحات  –ألجهزة الكهربائية لتدفئة القدما –تلبس على الجسم
ً  –السيجار الكهربائية ويرها  . األغطية المدفأة كهربائيا

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 

electric, photographic, cinematographic, 

optical,  weighing,  measuring,  signalling, 

checking (supervision), life-saving and 

teaching apparatus and instruments; 

apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; magnetic 

data carriers, recording discs; automatic 

vending machines and mechanisms for coin-

operated apparatus; cash registers, calculating 

machines, data processing equipment and 

computers; fire-extinguishing apparatus  

 In the name of: sharikit smc liltaqineyat al شركةاس ام سي للتقنيات الرقمية : بأسم 
raqamiya  

  Address: nablus-rafidia tel 0599253976  0399635900 -رفيديا هاتف-نابلس :العنوان 
  0399635900 -رفيديا هاتف-نابلس: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  nablus-rafidia 
 tel 0599253976   
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  Trade Mark No.: 32709  56009 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Pharmaceutical preparations مستحضرات صيدالنية : من اجل 

 ,In the name of: Millennium Pharmaceuticals . ميلينيوم فارماسوتيكالز، إنك: بأسم 
Inc  

الندسييدوني سييتريت، كامبريييدج، مساشوسييتس  10 :ان العنييو
 ، الواليات المتحدة األمريكية 06059

Address: 40 Landsdowne Street, 
CAMBRIDGE, Massachusetts 02139, USA  

 سماس للملكيه الفكريه: عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 609ب .ص 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32710  56000 :تجارية رقم العالمة ال
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 

اإلتصاالت، الهاتف، الهاتف النقال، خدمات البريد الفاكس ، 
ن طريق الراديو، التلكس، جمع ونقل الرسائل، البيجر ع

تحويل المكالمات، الرد اإللي، دليل اإلستعالمات وخدمات 
البريد اإللكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، 
الصور، الموسيقى و المعلومات؛ خمات استقبال الرسائل 
اإللكترونية؛ خدمات المعلومات على الخط المتعلقة باالتصاالت 

ل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن السلكية والالسلكية؛ تباد
طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار 
الصناعية؛ خدمات البث اإلذاعي؛ البث اإلذاعي ونقل برامج 
الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق الهاتف 
واإلنترنت؛ نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض 

وإيصال محتوى الوسائط المتعددة عبر شبكات البيانات؛ البث 
االتصاالت اإللكترونية ؛ خدمات المراسلة عبر الفيديو؛ خدمات 
اإلتصال عن طريق الفيديو كونفرنس؛ خدمات اإلتصال عن 

بما )طريق الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات 
خرى؛ ، برامج الكمبيوتر وأية بيانات أ(في ذلك صفحات الويب

توفير وصول المستخدم الى اإلنترنت؛ وتوفير االتصاالت 
السلكية والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد 

مقدمي )البيانات؛ وتوفير وصول المستخدم إلى شبكة االنترنت 
، وتوفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية، مجموعات (الخدمات

لوصول الى مواقع اإلم النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية ا
بي ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخول الى المواقع 
الموسيقية الرقمية على االنترنت، استقبال الموسيقى الرقمية 
بواسطة اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفير سبل الوصول 
إلى البنية التحتية لمشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية 

فير محركات البحث؛ خدمات وصول األخرى؛ تشغيل وتو

In Respect of: Telecommunications services; 
communications/ services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquirers and 
electronic mail services; transmission, delivery 
and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating 
to telecommunications; data interchange 
services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication 
services; broadcasting services; broadcasting 
or transmission of radio or television 
programmers and of films, telephoning and 
web-shopping programmers; video text, 
teletext and view data services; broadcasting 
and delivery of multimedia content over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; 
telecommunication of information (including 
web pages), computer programs and any other 
data; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or 
links to the Internet or databases; providing 
user access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat 
rooms; providing access to digital music 
websites on the Internet; providing access to 
MP3 websites on the Internet; delivery of 
digital music by telecommunications; 
providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; operating 
and providing search engines; 

اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ اإلنتقال بمساعدة الحاسوب 
للرسائل والصور؛ اإلتصال عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة 
األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون الحالية؛إستئجار، 
التأجير و التأجير التمويلي لألجهزة واألدوات والمنشآت أو 

الستخدامها في توفير الخدمات المذكورة آنفا؛ مكونات 
االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة 

 . المذكورة آنفا جميعا

telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; news agency 
services; transmission of news and current 
affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, 
information and consultancy services relating 
to all the aforementioned.  

 In the name of: Sharket Hadara Lil Estethmar شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي : بأسم 
Al Ticnology  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32711  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 

ات البريد الفاكس ، اإلتصاالت، الهاتف، الهاتف النقال، خدم
التلكس، جمع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، 
تحويل المكالمات، الرد اإللي، دليل اإلستعالمات وخدمات 
البريد اإللكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، 
الصور، الموسيقى و المعلومات؛ خمات استقبال الرسائل 

على الخط المتعلقة باالتصاالت اإللكترونية؛ خدمات المعلومات 
السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن 
طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار 
الصناعية؛ خدمات البث اإلذاعي؛ البث اإلذاعي ونقل برامج 
الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق الهاتف 

نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض  واإلنترنت؛
البيانات؛ البث وإيصال محتوى الوسائط المتعددة عبر شبكات 
االتصاالت اإللكترونية ؛ خدمات المراسلة عبر الفيديو؛ خدمات 
اإلتصال عن طريق الفيديو كونفرنس؛ خدمات اإلتصال عن 

ما ب)طريق الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات 
، برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ (في ذلك صفحات الويب

توفير وصول المستخدم الى اإلنترنت؛ وتوفير االتصاالت 
السلكية والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد 

مقدمي )البيانات؛ وتوفير وصول المستخدم إلى شبكة االنترنت 
لكترونية، مجموعات ، وتوفير وتشغيل المؤتمرات اإل(الخدمات

النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصول الى مواقع اإلم 
بي ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخول الى المواقع 

In Respect of: Telecommunications services; 
communications/ services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquirers and 
electronic mail services; transmission, delivery 
and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating 
to telecommunications; data interchange 
services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication 
services; broadcasting services; broadcasting 
or transmission of radio or television 
programmers and of films, telephoning and 
web-shopping programmers; video text, 
teletext and view data services; broadcasting 
and delivery of multimedia content over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; 
telecommunication of information (including 
web pages), computer programs and any other 
data; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or 
links to the Internet or databases; providing 
user access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat 
rooms; providing access to digital music 
websites on the Internet; providing access to 

اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ اإلنتقال بمساعدة الحاسوب 
للرسائل والصور؛ اإلتصال عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة 
األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون الحالية؛إستئجار، 
التأجير و التأجير التمويلي لألجهزة واألدوات والمنشآت أو 

الستخدامها في توفير الخدمات المذكورة آنفا؛ مكونات 
االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة 

 . المذكورة آنفا جميعا

telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; news agency 
services; transmission of news and current 
affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, 
information and consultancy services relating 
to all the aforementioned.  

 In the name of: Sharket Hadara Lil Estethmar شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي : بأسم 
Al Ticnology  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32711  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 

ات البريد الفاكس ، اإلتصاالت، الهاتف، الهاتف النقال، خدم
التلكس، جمع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، 
تحويل المكالمات، الرد اإللي، دليل اإلستعالمات وخدمات 
البريد اإللكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، 
الصور، الموسيقى و المعلومات؛ خمات استقبال الرسائل 

على الخط المتعلقة باالتصاالت اإللكترونية؛ خدمات المعلومات 
السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن 
طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار 
الصناعية؛ خدمات البث اإلذاعي؛ البث اإلذاعي ونقل برامج 
الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق الهاتف 

نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض  واإلنترنت؛
البيانات؛ البث وإيصال محتوى الوسائط المتعددة عبر شبكات 
االتصاالت اإللكترونية ؛ خدمات المراسلة عبر الفيديو؛ خدمات 
اإلتصال عن طريق الفيديو كونفرنس؛ خدمات اإلتصال عن 

ما ب)طريق الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات 
، برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ (في ذلك صفحات الويب

توفير وصول المستخدم الى اإلنترنت؛ وتوفير االتصاالت 
السلكية والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد 

مقدمي )البيانات؛ وتوفير وصول المستخدم إلى شبكة االنترنت 
لكترونية، مجموعات ، وتوفير وتشغيل المؤتمرات اإل(الخدمات

النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصول الى مواقع اإلم 
بي ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخول الى المواقع 

In Respect of: Telecommunications services; 
communications/ services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquirers and 
electronic mail services; transmission, delivery 
and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating 
to telecommunications; data interchange 
services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication 
services; broadcasting services; broadcasting 
or transmission of radio or television 
programmers and of films, telephoning and 
web-shopping programmers; video text, 
teletext and view data services; broadcasting 
and delivery of multimedia content over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; 
telecommunication of information (including 
web pages), computer programs and any other 
data; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or 
links to the Internet or databases; providing 
user access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat 
rooms; providing access to digital music 
websites on the Internet; providing access to 
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الموسيقية الرقمية على االنترنت، استقبال الموسيقى الرقمية 
بواسطة اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفير سبل الوصول 

لمشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية إلى البنية التحتية 
األخرى؛ تشغيل وتوفير محركات البحث؛ خدمات وصول 
اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ اإلنتقال بمساعدة الحاسوب 
للرسائل والصور؛ اإلتصال عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة 
األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون الحالية؛إستئجار، 

التأجير التمويلي لألجهزة واألدوات والمنشآت أو التأجير و 
مكونات الستخدامها في توفير الخدمات المذكورة آنفا؛ 
االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة 

 . المذكورة آنفا جميعا

MP3 websites on the Internet; delivery of 
digital music by telecommunications; 
providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; operating 
and providing search engines; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; news agency 
services; transmission of news and current 
affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, 
information and consultancy services relating 
to all the aforementioned.  

 In the name of: Sharket Hadara Lil Estethmar شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي : بأسم 
Al Ticnology  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32713  56005 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
 –اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد: من اجل 

الفواكه  -وم المحفوظة والمعلبةاللح –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
جبنة وحليب مجفف  –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . غرينمار –زبدة نباتية –للتغذية

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

meat extracts; preserved, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 

sauces; eggs, milk and milk products; edible 

oils and fats  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .لتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتدأغريك

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :العنوان 
47100, Israel  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32714  56001 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
 –اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
يب مجفف جبنة وحل –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :ان العنو
47100, Israel  

  003جاليريا سنتر ص ب . فراس اتيرة: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32714  56001 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
 –اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
يب مجفف جبنة وحل –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :ان العنو
47100, Israel  

  003جاليريا سنتر ص ب . فراس اتيرة: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32715  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :ي الصنف ف

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق والمستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام البن، المتة
 –الخبز والكعك والفطائر والحلويات –المصنوعة من الحبوب

مقبالت  –مساحيق غذائية –الخميرة ومسحوق الخبيز
 -البوظة –الثلج –على المثلجات -الحالوة والطحينة –غذائية

 –الفلفل –الخردل –على الملح -عسل النحل والعسل األسود
الشوكوالته والمغطسات  -الصلصة –الخل –التوابل

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
 . فوندان –سكرية قضامة –ملبس –مصاص األطفال –الراحة

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

tapioca, sago, artificial coffee; flour and 

preparations made from cereals, bread, pastry 

and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 

(condiments); spices; ice  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :العنوان 
47100, Israel  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، : عنوان التبليغ 
  003. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   

 
 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32714  56001 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
 –اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
يب مجفف جبنة وحل –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :ان العنو
47100, Israel  

  003جاليريا سنتر ص ب . فراس اتيرة: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32716  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق والمستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام البن، المتة
 –الخبز والكعك والفطائر والحلويات –المصنوعة من الحبوب

مقبالت  –مساحيق غذائية –رة ومسحوق الخبيزالخمي
 -البوظة –الثلج –على المثلجات -الحالوة والطحينة –غذائية

 –الفلفل –الخردل –على الملح -عسل النحل والعسل األسود
الشوكوالته والمغطسات  -الصلصة –الخل –التوابل

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
 . فوندان –قضامة سكرية –ملبس –طفالمصاص األ –الراحة

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

tapioca, sago, artificial coffee; flour and 

preparations made from cereals, bread, pastry 

and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 

(condiments); spices; ice  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :العنوان 
47100, Israel  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، : عنوان التبليغ 
  003. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32716  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق والمستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام البن، المتة
 –الخبز والكعك والفطائر والحلويات –المصنوعة من الحبوب

مقبالت  –مساحيق غذائية –رة ومسحوق الخبيزالخمي
 -البوظة –الثلج –على المثلجات -الحالوة والطحينة –غذائية

 –الفلفل –الخردل –على الملح -عسل النحل والعسل األسود
الشوكوالته والمغطسات  -الصلصة –الخل –التوابل

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
 . فوندان –قضامة سكرية –ملبس –طفالمصاص األ –الراحة

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

tapioca, sago, artificial coffee; flour and 

preparations made from cereals, bread, pastry 

and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 

(condiments); spices; ice  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :العنوان 
47100, Israel  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، : عنوان التبليغ 
  003. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   

 
 

   

  

  Trade Mark No.: 32717  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق والمستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام البن، المتة
 –والحلوياتالخبز والكعك والفطائر  –المصنوعة من الحبوب

مقبالت  –مساحيق غذائية –الخميرة ومسحوق الخبيز
 -البوظة –الثلج –على المثلجات -الحالوة والطحينة –غذائية

 –الفلفل –الخردل –على الملح -عسل النحل والعسل األسود
الشوكوالته والمغطسات  -الصلصة –الخل –التوابل

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
 . فوندان –قضامة سكرية –ملبس –مصاص األطفال –الراحة

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

tapioca, sago, artificial coffee; flour and 

preparations made from cereals, bread, pastry 

and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 

(condiments); spices; ice  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :العنوان 
47100, Israel  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، : عنوان التبليغ 
  003. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32717  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق والمستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام البن، المتة
 –والحلوياتالخبز والكعك والفطائر  –المصنوعة من الحبوب

مقبالت  –مساحيق غذائية –الخميرة ومسحوق الخبيز
 -البوظة –الثلج –على المثلجات -الحالوة والطحينة –غذائية

 –الفلفل –الخردل –على الملح -عسل النحل والعسل األسود
الشوكوالته والمغطسات  -الصلصة –الخل –التوابل

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
 . فوندان –قضامة سكرية –ملبس –مصاص األطفال –الراحة

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

tapioca, sago, artificial coffee; flour and 

preparations made from cereals, bread, pastry 

and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 

(condiments); spices; ice  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :العنوان 
47100, Israel  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، : عنوان التبليغ 
  003. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32718  56003 :مة التجارية رقم العال
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
 –اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –لمطهيةوالخضراوات المحفوظة والمجففة وا

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
جبنة وحليب مجفف  –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

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

meat extracts; preserved, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 

sauces; eggs, milk and milk products; edible 

oils and fats  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :العنوان 
47100, Israel  

كرية، نابلس، شركة فراس أتيرة للملكية الف: عنوان التبليغ 
  003. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32719  56009 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 17/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Telecommunication االتصاالت : من اجل 
 In the name of: sharekat al etesalat al شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية : بأسم 

khalawieh al falastinieh  
  Address: albireh - al balou البالو   -البيرة  :العنوان 

 البالو   -البيرة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  albireh - al balou  
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32718  56003 :مة التجارية رقم العال
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 14/12/2017  01/06/6000: التاريخ 
 –اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –لمطهيةوالخضراوات المحفوظة والمجففة وا

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
جبنة وحليب مجفف  –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

زيوت مهدرجة صالحة  –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

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

meat extracts; preserved, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 

sauces; eggs, milk and milk products; edible 

oils and fats  

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف : بأسم 
 ، شركة اسرائيلية .أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد

In the name of: Tnuva Central Cooperative 
For the Marketing of Agricultural Produce In 
Israel Ltd., an Israeli Company  

 Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon ، اسرائيل 10000، رمات هشارون 0000ب .ص :العنوان 
47100, Israel  

كرية، نابلس، شركة فراس أتيرة للملكية الف: عنوان التبليغ 
  003. ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32720  56060 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 17/12/2017  00/06/6000: يخ التار
  In Respect of: Telecommunication االتصاالت : من اجل 
 In the name of: sharekat al etesalat al شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية : بأسم 

khalawieh al falastinieh  
  Address: albireh - al balou البالو   -البيرة  :العنوان 

 البالو   -البيرة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  albireh - al balou  
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32721  56060 :مة التجارية رقم العال
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 17/12/2017  00/06/6000: التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل : من اجل 

في غسل وكي المالبس ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
ت وكشط ، صابون ، عطور وزيوت عطرية ، مستحضرا

 للشعر ، منظفات أسنان ( لوشن)تجميل ، غسول 

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

  In the name of: LORIS parfum ( لوريس بارفوم ): بأسم 
شييار   0/  0030محليية السييلطان اورهييان , تركيييا  :العنييوان 

 كوجيلي / جيزة  3: رقم 
Address: Turkey , Sultan Orhan Mahallesi 
1181/1 Sok . No : 5 Gebze / KOCAELI  

 رام هللا عين منجد شار  دمحم النجار: عنوان التبليغ 
  0399003063جوال  0193 ب.ص 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32722  56066 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 18/12/2017  03/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Edible birds’ nests , Eggs بيض صالح لألكل ، بيض : من اجل 

شركة كالسيك سيراميك للالستيراد والتسويق مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Classic Ceramic 
Llisterad Wltaswek Mosahama Khososiya  

  Address: Ramallah Almanteqa Alsinaiya رام هللا المنطقة الصناعيه  :العنوان 
 ام هللا المنطقة الصناعيه ر: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Almanteqa 
Alsinaiya   

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32723  56065 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  06 :في الصنف 

  Date: 18/12/2017  03/06/6000: التاريخ 
اجات النارية، المركبات الكهربائية، السيارات، الدر: من اجل 

اطارات عجالت المركبات، مركبات التنقل برا وجوا وبحرا او 
بالسكك الحديدية، سكوترات بمحركات، سيارات من دون 

، سيارات الجانب، محركات (سيارات مستقلة)سائق 
السيارات، توربينات للسيارات، موتورات وكهربائيات 

ت، علب التروس للسيارات، للسيارات، القابضات للسيارا
 . هياكل السيارات، شاصي السيارات

In Respect of: Cars; motorcycles; electric 
vehicles; tires for vehicle wheels; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; motor 
scooters; driverless cars [autonomous cars]; 
side cars; engines for land vehicles; turbines 
for land vehicles; motors, electric, for land 
vehicles; clutches for land vehicles; gear boxes 
for land vehicles; automobile bodies; 
automobile chassis.  

  In the name of: East Shineray Holdings Co., Ltd ، لميتد .إيست شاينراي هولدينغز كو: بأسم 
شيييياينراي رود، هييييانغو تيييياون، مقاطعييييية  3رقييييم  :العنييييوان 

 جيولونغبو، تشونغكينغ، الصين 
Address: No.8 Shineray Road, Hangu Town, 
Jiulongpo District, Chongqing, China  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 
 رام هللا ,01ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32724  56061 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 18/12/2017  03/06/6000: التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

تهابات االمراض الفيروسية وامراض جهاز المناعة واالل
وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض الجهاز العصبي 
المركزي واالالم واالمراض الجلدية وامراض التهاب المعدة 
واالمعاء واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون وامراض 

 . الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شييركة ميين نيوجيرسييي وعنوانهييا ون جونسييون انييد  :العنييوان 

، 03955جونسييييون بييييالزا، نيييييو برانزويييييك، نيييييو جيرسييييي، 
 الواليات المتحدة 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص: عنوان التبليغ 
 رام هللا ,01
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32723  56065 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  06 :في الصنف 

  Date: 18/12/2017  03/06/6000: التاريخ 
اجات النارية، المركبات الكهربائية، السيارات، الدر: من اجل 

اطارات عجالت المركبات، مركبات التنقل برا وجوا وبحرا او 
بالسكك الحديدية، سكوترات بمحركات، سيارات من دون 

، سيارات الجانب، محركات (سيارات مستقلة)سائق 
السيارات، توربينات للسيارات، موتورات وكهربائيات 

ت، علب التروس للسيارات، للسيارات، القابضات للسيارا
 . هياكل السيارات، شاصي السيارات

In Respect of: Cars; motorcycles; electric 
vehicles; tires for vehicle wheels; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; motor 
scooters; driverless cars [autonomous cars]; 
side cars; engines for land vehicles; turbines 
for land vehicles; motors, electric, for land 
vehicles; clutches for land vehicles; gear boxes 
for land vehicles; automobile bodies; 
automobile chassis.  

  In the name of: East Shineray Holdings Co., Ltd ، لميتد .إيست شاينراي هولدينغز كو: بأسم 
شيييياينراي رود، هييييانغو تيييياون، مقاطعييييية  3رقييييم  :العنييييوان 

 جيولونغبو، تشونغكينغ، الصين 
Address: No.8 Shineray Road, Hangu Town, 
Jiulongpo District, Chongqing, China  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 
 رام هللا ,01ب .ص

 

Address for Services :   

 

    
  

667

668
 

  

  Trade Mark No.: 32725  56063 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 
  Date: 18/12/2017  03/06/6000: التاريخ 
 ;In Respect of: Tobacco; smokers’ articles . تبغ؛ أدوات المدخنين؛ أعواد ثقاب: من اجل 

matches  
بوتوماك توباكو كومباني لميتد، شركة من جزر العذراء : بأسم 

 البريطانية 
In the name of: Potomac Tobacco Company 
Ltd., a British Virgin Isles Company  

، 5033. ب.، ويكهييامز كيياي، ص0ميييل مييول، سييوت  :العنييوان 
 ( بريتي )رود تاون، تورتوال، فيرجين ايالندز 

Address: Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay, 
P.O.Box 3085, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands (British  

  609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 ن فلسطي -نابلس

 

Address for Services :   
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670

 

  

  Trade Mark No.: 32726  56060 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  0 :في الصنف 

  Date: 18/12/2017  03/06/6000: التاريخ 
االت حفر ، االت النفخ ، مولدات التيار المتردد ، : من اجل 

خلط الطين ، االت وعدد يدوية الية ،  االت شفط الهواء ،آالت

) عدد يدوية كهربائية بخالف ما يدار باليد ،محركات ومكائن 

، معدات وآالت زراعية ( عدا ما كان منها للمركبات البرية 

 . ، آالت نجارة ، ونشات( عدا مايدار منها باليد)

In Respect of: Drilling machines ،Blowing 
machines ،Alternators ،Air suction 
machines،Puddling machines ،Hand-held tools, 
other than hand-operated (Electric) ،Machines 
and machine tools ،motors and engines (except 
for land vehicles)،agricultural implements and 
machines (other than hand-operated) ، 
Woodworkincg machines ،Winches.  

شركة السوق الفلسطيني لالستيراد والتصدير والتجارة : بأسم 
 العامة 

In the name of: Palestinian Market Company 
for import , export & generaltrade  

شيييار  القيييدس  –الخضييير  –بييييت لحيييم  -فلسيييطين  :العنيييوان 
 قرب البوابة  –الخليل 

Address: Palestine – Bethlehem - Alkhader 
Gate – Jerusalem Hebrew St.  

شار  القدس  –الخضر  –بيت لحم  -فلسطين : عنوان التبليغ 
 قرب البوابة  –الخليل 

 

Address for Services :  Palestine – 
Bethlehem - Alkhader Gate – Jerusalem 
Hebrew St.   

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32727  56060 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 18/12/2017  03/06/6000: التاريخ 
االستيراد والتسويق والبيع بالتجزئة وخدمات بيع : من اجل 

 الجملة والمتعلقة في االالت والعدد اليدوية اآللية 
In Respect of: Import, marketing and retail 
and wholesale services relating to Machines 
and Electric hand-held tools.  

شركة السوق الفلسطيني لالستيراد والتصدير والتجارة : بأسم 
 العامة 

In the name of: Palestinian Market Company 
for import , export & generaltrade  

ر  القيييدس شيييا –الخضييير  –بييييت لحيييم  -فلسيييطين  :العنيييوان 
 قرب البوابة  –الخليل 

Address: Palestine – Bethlehem - Alkhader 
Gate – Jerusalem Hebrew St.  

شار  القدس  –الخضر  –بيت لحم  -فلسطين : عنوان التبليغ 
 قرب البوابة  –الخليل 

 

Address for Services :  Palestine – 
Bethlehem - Alkhader Gate – Jerusalem 
Hebrew St.   
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  Trade Mark No.: 32729  56069 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  0 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
 In Respect of: DOORS LOCKS HANDEL زرافيل وسكاكر واقفال : من اجل 

AND LOCKS  
 In the name of: sharket jelanco litigara wa al شركة جيالنكو للتجارة والصناعة : بأسم 

sinaa  
 ضاحية الرامة -شار  قيزون  -الخليل  :العنوان 
  000ص ب 

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

 ضاحية الرامة  -شار  قيزون  -الخليل : عنوان التبليغ 
  000ص ب  

 

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

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32730  56050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  60 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: CLEANING BRUSHES مكانس تنظيف بجميع انواعها : من اجل 
 In the name of: sharket jelanco litigara wa al شركة جيالنكو للتجارة والصناعة : بأسم 

sinaa  
 ضاحية الرامة  -شار  قيزون  -الخليل  :العنوان 

  000ص ب  
Address: hebron - qezoon street - alrame area 
- p.o.Box 176  

 ضاحية الرامة -شار  قيزون  -الخليل : عنوان التبليغ 
  000ص ب 

 

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

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32728  56063 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  0 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: WELDING MACHINES االت لحام : من اجل 
 In the name of: sharket jelanco litigara wa al شركة جيالنكو للتجارة والصناعة : بأسم 

sinaa  
 ضاحية الرامة  -شار  قيزون  -الخليل  :العنوان 

  000ص ب  
Address: hebron - qezoon street - alrame area 
- p.o.Box 176  

 ضاحية الرامة  -شار  قيزون  -الخليل : عنوان التبليغ 
  000ص ب  

 

Address for Services :  hebron - qezoon 
street - alrame area - p.o.Box 176   
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  Trade Mark No.: 32729  56069 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  0 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
 In Respect of: DOORS LOCKS HANDEL زرافيل وسكاكر واقفال : من اجل 

AND LOCKS  
 In the name of: sharket jelanco litigara wa al شركة جيالنكو للتجارة والصناعة : بأسم 

sinaa  
 ضاحية الرامة -شار  قيزون  -الخليل  :العنوان 
  000ص ب 

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

 ضاحية الرامة  -شار  قيزون  -الخليل : عنوان التبليغ 
  000ص ب  

 

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

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32728  56063 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  0 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: WELDING MACHINES االت لحام : من اجل 
 In the name of: sharket jelanco litigara wa al شركة جيالنكو للتجارة والصناعة : بأسم 

sinaa  
 ضاحية الرامة  -شار  قيزون  -الخليل  :العنوان 

  000ص ب  
Address: hebron - qezoon street - alrame area 
- p.o.Box 176  

 ضاحية الرامة  -شار  قيزون  -الخليل : عنوان التبليغ 
  000ص ب  

 

Address for Services :  hebron - qezoon 
street - alrame area - p.o.Box 176   
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  Trade Mark No.: 32731  56050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :الصنف في 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل 

الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة , خالصات اللحوم
, ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر( جلي)هالم , والمطهية

لزيوت والدهون الصالحة البيض والحليب ومنتجات الحليب ، ا
 لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196الرييياض , 3361. ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32732  56056 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
, الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب: من اجل 

 الثلوج الصالحة لالكل , الخبز والفطائر والحلويات
In Respect of: Flour and preparations made 
from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196الرييياض , 3361. ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32733  56055 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
ات الزراعية الخام وغير المعالجة، المنتجات المنتج: من اجل 

المائية والبستانية والحرجية؛ الحبوب والبذور الخام وغير 
المعالجة؛ الفواكه والخضروات الطازجة، األعشاب الطازجة؛ 
النباتات الطبيعية والزهور؛ بصلة النبات، الشتالت والبذور 

ية المستخدمة للزراعة؛ الحيوانات الحية؛ المواد الغذائ
 والمشروبات للحيوانات؛ الشعير 

In Respect of: Raw and unprocessed 
agricultural, aqua cultural, horticultural and 
forestry products; raw and unprocessed grains 
and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh 
herbs; natural plants and flowers; bulbs, 
seedlings and seeds for planting; live animals; 
foodstuffs and beverages for animals; malt  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196الرييياض , 3361. ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32731  56050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :الصنف في 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
, اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد: من اجل 

الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة , خالصات اللحوم
, ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر( جلي)هالم , والمطهية

لزيوت والدهون الصالحة البيض والحليب ومنتجات الحليب ، ا
 لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196الرييياض , 3361. ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32734  56051 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات : من اجل 

مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر , غير الكحولية
 شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات , الفواكه

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196الرييياض , 3361. ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32737  56050 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
جة، المنتجات المنتجات الزراعية الخام وغير المعال: من اجل 

المائية والبستانية والحرجية؛ الحبوب والبذور الخام وغير 
المعالجة؛ الفواكه والخضروات الطازجة، األعشاب الطازجة؛ 
النباتات الطبيعية والزهور؛ بصلة النبات، الشتالت والبذور 
المستخدمة للزراعة؛ الحيوانات الحية؛ المواد الغذائية 

 ير والمشروبات للحيوانات؛ الشع

In Respect of: Raw and unprocessed 
agricultural, aqua cultural, horticultural and 
forestry products; raw and unprocessed grains 
and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh 
herbs; natural plants and flowers; bulbs, 
seedlings and seeds for planting; live animals; 
foodstuffs and beverages for animals; malt  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196الرييياض , 3361. ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32738  56053 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
غيرها من المشروبات المياه المعدنية والغازية و: من اجل 

مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر , غير الكحولية
 شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات , الفواكه

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages  

  In the name of: Al Marai Company شركة المراعي : بأسم 
المملكيية العربييية , 00196الرييياض , 3361. ب.ص :العنييوان 

 السعودية 
Address: P. O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32739  56059 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: potato chips رقائق مصنوعة من البطاطا : من اجل 

 ة صالح التجارية لصناعةشرك: بأسم 
 المواد الغذائية وتوزيعها  

In the name of: shareket salah altejaryh lisinat 
almwad alghthaeyh watawziaha  

  Address: alkhaleel halhol  6669930حلحول واد قبون ت  –الخليل  :العنوان 
  6669930حلحول واد قبون ت  –الخليل : عنوان التبليغ 

 
Address for services :  alkhaleel halhol  

 
 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32740  56010 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 20/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Milk and dairy products منتجات الحليب وااللبان : من اجل 

 In the name of: Sharekat Alpinar Liltijara شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية :  بأسم
Alamah Mosahama Khososiya  

  Address: Albirah Almanteka Alsenaeea البيرة المنطقة الصناعية  :العنوان 
 البيرة المنطقة الصناعية : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Albirah Almanteka 
Alsenaeea   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32741  56010 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 20/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Milk and dairy products منتجات الحليب وااللبان : من اجل 

 In the name of: Sharekat Alpinar Liltijara شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية : بأسم 
Alamah Mosahama Khososiya  

  Address: Albirah Almanteka Alsenaeea البيرة المنطقة الصناعية  :العنوان 
 البيرة المنطقة الصناعية : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Albirah Almanteka 
Alsenaeea   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
بارات والرسومات الوصفية واألرقام باستخدام الكلمات والع

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32739  56059 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 19/12/2017  09/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: potato chips رقائق مصنوعة من البطاطا : من اجل 

 ة صالح التجارية لصناعةشرك: بأسم 
 المواد الغذائية وتوزيعها  

In the name of: shareket salah altejaryh lisinat 
almwad alghthaeyh watawziaha  

  Address: alkhaleel halhol  6669930حلحول واد قبون ت  –الخليل  :العنوان 
  6669930حلحول واد قبون ت  –الخليل : عنوان التبليغ 

 
Address for services :  alkhaleel halhol  

 
 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32740  56010 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 20/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Milk and dairy products منتجات الحليب وااللبان : من اجل 

 In the name of: Sharekat Alpinar Liltijara شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية :  بأسم
Alamah Mosahama Khososiya  

  Address: Albirah Almanteka Alsenaeea البيرة المنطقة الصناعية  :العنوان 
 البيرة المنطقة الصناعية : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Albirah Almanteka 
Alsenaeea   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32740  56010 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 20/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Milk and dairy products منتجات الحليب وااللبان : من اجل 

 In the name of: Sharekat Alpinar Liltijara شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية :  بأسم
Alamah Mosahama Khososiya  

  Address: Albirah Almanteka Alsenaeea البيرة المنطقة الصناعية  :العنوان 
 البيرة المنطقة الصناعية : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Albirah Almanteka 
Alsenaeea   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32742  56016 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
 –اجنة وطيور الصيداللحوم واألسماك والطيور الد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
جبنة وحليب مجفف  –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

مهدرجة صالحة  زيوت –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: kamal muafaq dawood داوود قصراوي كمال موفق : بأسم 
qasrawee  

  Address: al khalil  0399530163الحاووز جوال / الخليل  :العنوان 
  0399530163الحاووز جوال / الخليل : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  

 
 

 
   

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32742  56016 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
 –اجنة وطيور الصيداللحوم واألسماك والطيور الد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
جبنة وحليب مجفف  –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

مهدرجة صالحة  زيوت –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: kamal muafaq dawood داوود قصراوي كمال موفق : بأسم 
qasrawee  

  Address: al khalil  0399530163الحاووز جوال / الخليل  :العنوان 
  0399530163الحاووز جوال / الخليل : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  

 
 

 
   

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32742  56016 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
 –اجنة وطيور الصيداللحوم واألسماك والطيور الد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
جبنة وحليب مجفف  –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

مهدرجة صالحة  زيوت –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: kamal muafaq dawood داوود قصراوي كمال موفق : بأسم 
qasrawee  

  Address: al khalil  0399530163الحاووز جوال / الخليل  :العنوان 
  0399530163الحاووز جوال / الخليل : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  

 
 

 
   

 
 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32743  56015 :رقم  العالمة التجارية
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
والقهوة والشاي والكاكاو والقهوة (صلصة)كتشاب : من اجل 

 الصناعية واألرز والتابيوكا والساجور، الدقيق 
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and katchup (sauce)  

 In the name of: kamal muafaq dawood كمال موفق داوود قصراوي : بأسم 
qasrawee  

  Address: al khalil  0399530163الحاووز جوال / الخليل  :العنوان 
  0399530163الحاووز جوال / الخليل : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  

 
 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32744  56011 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8  3 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
 In Respect of: nail and hair cliper and مقصات اظافر مالقط حواجب ومقصات شعر : من اجل 

tweezers  
  In the name of: mustafa a m abed rabo مصطفى أحمد محمود عبد ربه : بأسم 

مؤسسيية دبييي -طلعيية أضييواء المدينيية-الحييرس -الخليييل :العنييوان 
 للتجارة العامة 

Address: Hebron- Alharas  

مؤسسة -طلعة أضواء المدينة-الحرس -الخليل: عنوان التبليغ 
 امة دبي للتجارة الع

 

Address for Services :  Hebron- Alharas  
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685

 

 

  

  Trade Mark No.: 32742  56016 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
 –اجنة وطيور الصيداللحوم واألسماك والطيور الد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
جبنة وحليب مجفف  –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

مهدرجة صالحة  زيوت –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: kamal muafaq dawood داوود قصراوي كمال موفق : بأسم 
qasrawee  

  Address: al khalil  0399530163الحاووز جوال / الخليل  :العنوان 
  0399530163الحاووز جوال / الخليل : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  

 
 

 
   

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32742  56016 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
 –اجنة وطيور الصيداللحوم واألسماك والطيور الد: من اجل 

الفواكه  -اللحوم المحفوظة والمعلبة –مستخرجات اللحوم
الجيالتين  –والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية

اللبن ويره من  -األغذية المحفوظة والمخلالت –والمربيات
جبنة وحليب مجفف  –(زبدة وسمنة حيواني)منتجات األلبان 

مهدرجة صالحة  زيوت –الزيوت -وشحوم صالحة للتغذية
 . مارغرين –زبدة نباتية –للتغذية

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: kamal muafaq dawood داوود قصراوي كمال موفق : بأسم 
qasrawee  

  Address: al khalil  0399530163الحاووز جوال / الخليل  :العنوان 
  0399530163الحاووز جوال / الخليل : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  al khalil  
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  Trade Mark No.: 32745  56013 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  60 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
 In Respect of: hair brush and hair comb and فراشي شعر وامشاط شعر واسفنج للتجميل : من اجل 

cosmo sponge  
  In the name of: MUSTAFA A M ABED RABO مصطفى أحمد محمود عبد ربه : بأسم 

مؤسسية دبيي -طلعة أضيواء المدينية-الحرس -الخليل :العنوان 
 للتجارة العامة 

Address: Hebron- Alharas  

مؤسسة -ء المدينةطلعة أضوا-الحرس -الخليل: عنوان التبليغ 
 دبي للتجارة العامة 

 

Address for Services :  Hebron- Alharas  

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32746  56010 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: shoes and clothes المالبس واألحذية : من اجل 
 In the name of: alsharika almuttahida الشركة المتحدة للمواد الكيماوية : بأسم 

llmawad alkimawieh  
  Address: AL KHALIL ISSA  6636606الخليل شار  عيصى  :العنوان 

  6636606الخليل شار  عيصى : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL ISSA  
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32747  56010 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: modem router موديم راوتر : من اجل 
 In the name of: Sharekat Superlink letejaret جهزه الكهربائيه شركة سوبر لينك لتجارة اال: بأسم 

alajheza alkahrubaeye  
  Address: Nablus _share AlAdel _Amaret yaesh عمارة يعي  _شار  العدل _ نابلس  :العنوان 

 عمارة يعي  _شار  العدل _ نابلس : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Nablus _share AlAdel 
_Amaret yaesh   
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  Trade Mark No.: 32748  56013 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  0 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
ً والسبائك : من اجل  المعادن غير المشغولة والمشغولة جزئيا

مواد  –األجراس –السنادين –اكبمراسي المر –الخاصة بها
القضبان وغيرها من المواد  –البناء المصبوبة والمدلفنة

عدا )السالسل  –المعدنية التي تستخدم في الطرق الحديدية
الحبال المعدنية واألسالك  –(السالسل الخاصة بجر العربات

المواسير  –ما يتعلق بضاعة األقفال( غير الكهربائية)
الكرات  –الخزائن والصناديق لحفظ النقود –واألنابيب المعدنية

المسامير ( الحداوى)عال الخيل  –المصنوعة من الصلب
غير واردة )البضائع األخرى ( القالووظ)العادية والملولبة 
والمصنوعة من معادن نفيسة خامات ( ضمن فئات أخرى

 . المعادن

In Respect of: Common metals and their 
alloys; metal building materials;transportable 
buildings of metal; materials of metal for 
railway tracks;non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; 
safes; goods of common metal not included in 
other classes; ores  

 In the name of: shariket mohammad arfat شركة دمحم عرفات الصوصه واوالده : بأسم 
alsosa wa awladoeh  

 Address: nablus - share'e Haifa  0399300300: جوال  -شار  حيفا  -نابلس  :العنوان 
jawwal : 0599876861  

 شار  حيفا  -نابلس : عنوان التبليغ 
  0399300300: جوال  

 

Address for Services :  nablus - share'e haifa  
jawwal : 0599876861   

 
 

   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32749  56019 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
والمالحية والمساحية األجهزة واألدوات العلمية : من اجل 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة 
واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل ( اإلشراف)والمراقبة 
أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 

أو إرسال أو نسخ الصوت أو  الكهربائية ، أجهزة تسجيل
الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص 
مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل 
الرقمية، آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل 
النقد، اآلت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 

 . ر، أجهزة إطفاء الحريق برامج كمبيوت

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus.  

 In the name of: SHARKAT ELYASMEEN شركة الياسمين لألجهزة الكهربائية : بأسم 
LELAGHIZA ALKAHRABAIA  

 -عميارة الكنيز  -شار  وادي التفاح الجدييد  -الخليل  :العنوان 
  elkhalilالطابق الرابع

Address: elkhalil-wadi eltofah new st., elkanz 
building - forth floor  

عمارة  -شار  وادي التفاح الجديد  -الخليل : ان التبليغ عنو
  elkhalilالطابق الرابع -الكنز 

 

Address for Services :  elkhalil-wadi eltofah 
new st., elkanz building - forth floor   
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  Trade Mark No.: 32749  56019 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
والمالحية والمساحية األجهزة واألدوات العلمية : من اجل 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة 
واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل ( اإلشراف)والمراقبة 
أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 

أو إرسال أو نسخ الصوت أو  الكهربائية ، أجهزة تسجيل
الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص 
مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل 
الرقمية، آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل 
النقد، اآلت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 

 . ر، أجهزة إطفاء الحريق برامج كمبيوت

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus.  

 In the name of: SHARKAT ELYASMEEN شركة الياسمين لألجهزة الكهربائية : بأسم 
LELAGHIZA ALKAHRABAIA  

 -عميارة الكنيز  -شار  وادي التفاح الجدييد  -الخليل  :العنوان 
  elkhalilالطابق الرابع

Address: elkhalil-wadi eltofah new st., elkanz 
building - forth floor  

عمارة  -شار  وادي التفاح الجديد  -الخليل : ان التبليغ عنو
  elkhalilالطابق الرابع -الكنز 

 

Address for Services :  elkhalil-wadi eltofah 
new st., elkanz building - forth floor   

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32750  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :الصنف في 

  Date: 21/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

دنتتي لالستشارات وخدمات التواصل شركة بال اي: بأسم 
 واالتصال مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Pal Identity 
Lilistisharat Wakhadamat Attawasol 
Walitisal Mosahama Khososiyya  

  Address: Ramallah Albireh رام هللا البيرة  :العنوان 
 رام هللا البيرة : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Albireh  

 
 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32753  56035 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 24/12/2017  61/06/6000: التاريخ 
وااليواء , خدمات توفير االطعمة والمشروبات : من اجل 
مطاعم الخدمات , المطاعم , بالطعام والشراب التزويد , المؤقت 

 الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accomodation ; 
Catering (Food and drink) ; Restaurants ; 
Self-service restaurants ; Snack-bars  

 In the name of: Ahmad Mohammad Hani  هاني أحمد النابلسي احمد دمحم: بأسم 
Ahmad Alnabulsi  

 Address: Korb Jameat Al Najah Rafidya قرب جامعة النجاح رفيديا نابلس  :العنوان 
Nablus  

عمارة عائدون شار  القدس البيرة : عنوان التبليغ 
0303330033  

 

Address for Services :   

 

سجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق ان ت
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32753  56035 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 24/12/2017  61/06/6000: التاريخ 
وااليواء , خدمات توفير االطعمة والمشروبات : من اجل 
مطاعم الخدمات , المطاعم , بالطعام والشراب التزويد , المؤقت 

 الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accomodation ; 
Catering (Food and drink) ; Restaurants ; 
Self-service restaurants ; Snack-bars  

 In the name of: Ahmad Mohammad Hani  هاني أحمد النابلسي احمد دمحم: بأسم 
Ahmad Alnabulsi  

 Address: Korb Jameat Al Najah Rafidya قرب جامعة النجاح رفيديا نابلس  :العنوان 
Nablus  

عمارة عائدون شار  القدس البيرة : عنوان التبليغ 
0303330033  

 

Address for Services :   

 

سجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق ان ت
باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32754  56031 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  50 :في الصنف 
  Date: 24/12/2017  61/06/6000:  التاريخ

حلويات الشوكوال؛ حلوى السكر؛ شوكوال؛ سكاكر ؛ : من اجل 
وجبات التحلية؛ حلوى ؛ قهوة؛ شاي؛ كاكاو؛ سكر؛ حبوب و 
مستحضرات الحبوب؛ وجبات خفيفة أساسها الحبوب ؛ ألواح 
من الحبوب وألواح الطاقة؛ بسكويت؛ كعك؛ فطائر؛ معجنات؛ 

حلوى مصنوعة من ]اكر لألكل؛ موسلي كعك محلى؛ سك
؛ مشروبات أساسها [الحبوب المسحوقة والفواكه المجففة

الكاكاو؛ رقائق صالحة لألكل؛ مثلجات صالحة لألكل؛ بوظة؛ 
؛ مساحيق اآليس كريم؛ (طبيعي أو صناعي)لبن مجمد؛ ثلج 

؛ شربات؛ منكهات [شوكوال]الحلويات المثلجة؛ موس 
ت العطرية؛ منكهات لألطعمة ما عدا للمشروبات ما عدا الزيو

الزيوت العطرية؛ الفواكه المغطاة بالشوكوال؛ جوز مغطى 
بالشوكوال؛ أطعمة خفيفة أساسها الحبوب؛ الغرانوال؛ ألواح 
الوجبات الخفيفة التي أساسها الغرانوال؛ دهنات الشوكوال؛ 
دهنات الكاكاو؛ صلصات الشوكوال؛ مستحضرات لتكثيف 

قة؛ شراب الشوكوال المركز؛ شراب مركز الكريمة المخفو
 . للزينة العلوية؛ دقيق للطعام

In Respect of: chocolate confectionery; sugar 
confectionery; chocolate; candy; desserts; 
sweets; coffee; tea; cocoa; sugar; cereals and 
cereal preparations; cereal based snacks; 
cereal bars and energy bars; biscuits; cakes; 
pastry; pastries; cookies; candy; muesli; 
cocoa-based beverages; edible wafers; edible 
ices; ice-cream; frozen yoghurts; ice (natural 
or artificial); powders for ice cream; frozen 
confections; chocolate mousses; sorbets; 
flavourings for beverages, other than essential 
oils; flavorings for food other than essential 
oils; chocolate covered fruits; chocolate 
covered nuts; grain based snack foods; 
granola; granola based snack bars; chocolate 
spreads; cocoa spreads; chocolate sauces; 
preparations for stiffening whipped cream; 
chocolate syrup; topping syrup; flour.  

  In the name of: Mars, Incorporated مارس انكوربوريتد : بأسم 
،اليم ستريت ، ماكلين 0333( ديلوار كوربوريشن )  :العنوان 

  الواليات المتحده االمريكيه 5335-66000ـ فيرجينيا 
Address: (DELAWARE CORPORATION ) 
6885 Elm Street McLean VA22101 3883 U.S.A  

 -نابلس 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

693

694 
 

  

  Trade Mark No.: 32755  56033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 24/12/2017  61/06/6000: التاريخ 
حلويات الشوكوال؛ حلوى السكر؛ شوكوال؛ سكاكر ؛ : من اجل 

وجبات التحلية؛ حلوى ؛ قهوة؛ شاي؛ كاكاو؛ سكر؛ حبوب و 
مستحضرات الحبوب؛ وجبات خفيفة أساسها الحبوب ؛ ألواح 

فطائر؛ معجنات؛ من الحبوب وألواح الطاقة؛ بسكويت؛ كعك؛ 
حلوى مصنوعة من ]كعك محلى؛ سكاكر لألكل؛ موسلي 
؛ مشروبات أساسها [الحبوب المسحوقة والفواكه المجففة

الكاكاو؛ رقائق صالحة لألكل؛ مثلجات صالحة لألكل؛ بوظة؛ 
؛ مساحيق اآليس كريم؛ (طبيعي أو صناعي)لبن مجمد؛ ثلج 

كهات ؛ شربات؛ من[شوكوال]الحلويات المثلجة؛ موس 
للمشروبات ما عدا الزيوت العطرية؛ منكهات لألطعمة ما عدا 
الزيوت العطرية؛ الفواكه المغطاة بالشوكوال؛ جوز مغطى 
بالشوكوال؛ أطعمة خفيفة أساسها الحبوب؛ الغرانوال؛ ألواح 
الوجبات الخفيفة التي أساسها الغرانوال؛ دهنات الشوكوال؛ 

حضرات لتكثيف دهنات الكاكاو؛ صلصات الشوكوال؛ مست
الكريمة المخفوقة؛ شراب الشوكوال المركز؛ شراب مركز 

 . للزينة العلوية؛ دقيق للطعام

In Respect of: chocolate confectionery; sugar 
confectionery; chocolate; candy; desserts; 
sweets; coffee; tea; cocoa; sugar; cereals and 
cereal preparations; cereal based snacks; 
cereal bars and energy bars; biscuits; cakes; 
pastry; pastries; cookies; candy; muesli; 
cocoa-based beverages; edible wafers; edible 
ices; ice-cream; frozen yoghurts; ice (natural 
or artificial); powders for ice cream; frozen 
confections; chocolate mousses; sorbets; 
flavourings for beverages, other than essential 
oils; flavorings for food other than essential 
oils; chocolate covered fruits; chocolate 
covered nuts; grain based snack foods; 
granola; granola based snack bars; chocolate 
spreads; cocoa spreads; chocolate sauces; 
preparations for stiffening whipped cream; 
chocolate syrup; topping syrup; flour.  

  In the name of: Mars, Incorporated مارس انكوربوريتد : بأسم 
،اليم ستريت ، ماكلين 0333( ديلوار كوربوريشن )  :العنوان 

 الواليات المتحده االمريكيه  5335-66000ـ فيرجينيا 
Address: (DELAWARE CORPORATION ) 
6885 Elm Street McLean VA22101 3883 U.S.A  

 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 

 

Address for Services :   
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696

 
 

  

  Trade Mark No.: 32755  56033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 24/12/2017  61/06/6000: التاريخ 
حلويات الشوكوال؛ حلوى السكر؛ شوكوال؛ سكاكر ؛ : من اجل 

وجبات التحلية؛ حلوى ؛ قهوة؛ شاي؛ كاكاو؛ سكر؛ حبوب و 
مستحضرات الحبوب؛ وجبات خفيفة أساسها الحبوب ؛ ألواح 

فطائر؛ معجنات؛ من الحبوب وألواح الطاقة؛ بسكويت؛ كعك؛ 
حلوى مصنوعة من ]كعك محلى؛ سكاكر لألكل؛ موسلي 
؛ مشروبات أساسها [الحبوب المسحوقة والفواكه المجففة

الكاكاو؛ رقائق صالحة لألكل؛ مثلجات صالحة لألكل؛ بوظة؛ 
؛ مساحيق اآليس كريم؛ (طبيعي أو صناعي)لبن مجمد؛ ثلج 

كهات ؛ شربات؛ من[شوكوال]الحلويات المثلجة؛ موس 
للمشروبات ما عدا الزيوت العطرية؛ منكهات لألطعمة ما عدا 
الزيوت العطرية؛ الفواكه المغطاة بالشوكوال؛ جوز مغطى 
بالشوكوال؛ أطعمة خفيفة أساسها الحبوب؛ الغرانوال؛ ألواح 
الوجبات الخفيفة التي أساسها الغرانوال؛ دهنات الشوكوال؛ 

حضرات لتكثيف دهنات الكاكاو؛ صلصات الشوكوال؛ مست
الكريمة المخفوقة؛ شراب الشوكوال المركز؛ شراب مركز 

 . للزينة العلوية؛ دقيق للطعام

In Respect of: chocolate confectionery; sugar 
confectionery; chocolate; candy; desserts; 
sweets; coffee; tea; cocoa; sugar; cereals and 
cereal preparations; cereal based snacks; 
cereal bars and energy bars; biscuits; cakes; 
pastry; pastries; cookies; candy; muesli; 
cocoa-based beverages; edible wafers; edible 
ices; ice-cream; frozen yoghurts; ice (natural 
or artificial); powders for ice cream; frozen 
confections; chocolate mousses; sorbets; 
flavourings for beverages, other than essential 
oils; flavorings for food other than essential 
oils; chocolate covered fruits; chocolate 
covered nuts; grain based snack foods; 
granola; granola based snack bars; chocolate 
spreads; cocoa spreads; chocolate sauces; 
preparations for stiffening whipped cream; 
chocolate syrup; topping syrup; flour.  

  In the name of: Mars, Incorporated مارس انكوربوريتد : بأسم 
،اليم ستريت ، ماكلين 0333( ديلوار كوربوريشن )  :العنوان 

 الواليات المتحده االمريكيه  5335-66000ـ فيرجينيا 
Address: (DELAWARE CORPORATION ) 
6885 Elm Street McLean VA22101 3883 U.S.A  

 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32756  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 24/12/2017  61/06/6000: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والنودلز والفطائر والحلويات؛ الحلويات 

الصالحة لألكل؛ السكر، عسل النحل والعسل األسود؛  المثلجة
الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, 
noodles, pastries and confectionery; edible 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice.  

 In the name of: PT INDOFOOD SUKSES بيه تي إندوفود سكسيس ماكمور تي بي كيه : بأسم 
MAKMUR Tbk  

. فلييور، جيييه إل 60إنييدوفود تيياور  –سييوديرما بييالزا  :ان العنيو
 . أندونيسيا -، جاكارتا سيالتان 03-00. سوديرمان كاف.جند

Address: Sudirman Plaza - Indofood Tower 
27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta 
Selatan – INDONESIA.  

  609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32757  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 26/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
المستحضرات للحمية والمكمالت الغذائية للحمية؛ : من اجل 

رات ومواد الصحة الشخصية؛ المستحضرات مستحض

 . واألدوات الطبية والبيطرية؛ المنتجات الصيدالنية

In Respect of: Dietetic preparations and 
Dietetic food supplements; hygiene 
preparations and articles; Medical and 
veterinary preparations and articles; 
Pharmaceutical products.  

  In the name of: Merck KGaA ميرك كاي جي إيه إيه : بأسم 
دارمشييتاد ،  01695، 630. فرانكفييورتر أس تييي آر :العنييوان 

 ألمانيا 
Address: Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germany  

ب .ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1106

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32758  56033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 26/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: Fawze Esam Fawze Sa'eed فوزي عصام فوزي سعيد : بأسم 
  Address: Hayfa حيفا  :العنوان 

  3ط -عمارة برج الساعة -رام هللا: عنوان التبليغ 
  0393330033جوال 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32757  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 26/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
المستحضرات للحمية والمكمالت الغذائية للحمية؛ : من اجل 

رات ومواد الصحة الشخصية؛ المستحضرات مستحض

 . واألدوات الطبية والبيطرية؛ المنتجات الصيدالنية

In Respect of: Dietetic preparations and 
Dietetic food supplements; hygiene 
preparations and articles; Medical and 
veterinary preparations and articles; 
Pharmaceutical products.  

  In the name of: Merck KGaA ميرك كاي جي إيه إيه : بأسم 
دارمشييتاد ،  01695، 630. فرانكفييورتر أس تييي آر :العنييوان 

 ألمانيا 
Address: Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germany  

ب .ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1106

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

697

698 
 

  

  Trade Mark No.: 32759  56039 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 26/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ، : من اجل 

خالصات اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة 
ومربيات الفواكه مطبوخه بالسكر ، البيض ( جيلي)، هالم 

 . نتجات الحليب ، الزيوت والدهون الصالحة لألكل والحليب وم

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

  In the name of: Fawze Esam Fawze Sa'eed فوزي سعيد  فوزي عصام: بأسم 
  Address: Hayfa حيفا  :العنوان 

جوال  3ط -عمارة برج الساعة -رام هللا: عنوان التبليغ 
0393330033  

 

Address for Services :   
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701

 

  

  Trade Mark No.: 32760  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 26/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية ؛ : من اجل 

االرز؛التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب ؛ الخبز والفطائر والحلويات ؛ الحلويات المثلجة ؛ 

سود ؛ الخميرة ومسحوق الخبيز ؛ عسل النحل والعسل اال
 ؛البهارات ؛ الثلج ( التوابل)الملح ؛ الخردل ؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

  In the name of: Fawze Esam Fawze Sa'eed فوزي عصام فوزي سعيد : بأسم 
  Address: Hayfa حيفا  :العنوان 

 3ط -عمارة برج الساعة -رام هللا: عنوان التبليغ 
  0393330033جوال  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32760  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 26/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية ؛ : من اجل 

االرز؛التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب ؛ الخبز والفطائر والحلويات ؛ الحلويات المثلجة ؛ 

سود ؛ الخميرة ومسحوق الخبيز ؛ عسل النحل والعسل اال
 ؛البهارات ؛ الثلج ( التوابل)الملح ؛ الخردل ؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

  In the name of: Fawze Esam Fawze Sa'eed فوزي عصام فوزي سعيد : بأسم 
  Address: Hayfa حيفا  :العنوان 

 3ط -عمارة برج الساعة -رام هللا: عنوان التبليغ 
  0393330033جوال  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32761  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 26/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
والمياه المعدنية والغازية ( شراب الشعير )البيرة : من اجل 

ات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة وغيرها من المشروب
من الفواكه وعصائر الفواكه ، شراب ومستحضرات اخرى 

 . لعمل المشروبات

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks;fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages  

  In the name of: Fawze Esam Fawze Sa'eed فوزي عصام فوزي سعيد : بأسم 
  Address: Hayfa حيفا  :العنوان 

  3ط -عمارة برج الساعة -رام هللا: عنوان التبليغ 
  0393330033جوال 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32760  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 26/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية ؛ : من اجل 

االرز؛التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب ؛ الخبز والفطائر والحلويات ؛ الحلويات المثلجة ؛ 

سود ؛ الخميرة ومسحوق الخبيز ؛ عسل النحل والعسل اال
 ؛البهارات ؛ الثلج ( التوابل)الملح ؛ الخردل ؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

  In the name of: Fawze Esam Fawze Sa'eed فوزي عصام فوزي سعيد : بأسم 
  Address: Hayfa حيفا  :العنوان 

 3ط -عمارة برج الساعة -رام هللا: عنوان التبليغ 
  0393330033جوال  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32762  56006 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 27/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
صابون ،عطور وزيوت عطرية ومستحضرات : من اجل 

 تجميل 
In Respect of: Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics .  

  In the name of: geneva laboratories limited جنيفا البوراتوريز ليمتد : بأسم 
، رود تييياون،  153بيييالم جيييروف هييياوس ، ص ب  :العنيييوان 

 تورتوال، جزر العذارى البريطانية 
Address: Palm Grove House, P O Box 438, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.  

 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32762  56006 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 27/12/2017  60/06/6000: التاريخ 
صابون ،عطور وزيوت عطرية ومستحضرات : من اجل 

 تجميل 
In Respect of: Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics .  

  In the name of: geneva laboratories limited جنيفا البوراتوريز ليمتد : بأسم 
، رود تييياون،  153بيييالم جيييروف هييياوس ، ص ب  :العنيييوان 

 تورتوال، جزر العذارى البريطانية 
Address: Palm Grove House, P O Box 438, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.  

 609ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32763  56005 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  50 :في الصنف 
  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
 In Respect of: PASTRY AND الفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجه : من اجل 

CONFECTIONERY , ICES  
 In the name of: MAZEN FARIS ABDUALLA مازن فارس عبد هللا عواده : بأسم 

AWADEH  
 - Address: NABLUS - SHARRIE HETEEN  0399660009:جوال  -شار  حطين  -نابلس  :العنوان 

JAWWAL : 0599221019  
 شار  حطين  -نابلس : عنوان التبليغ 

  0399660009:جوال  
 

Address for services :  nablus - sharrie 
heteen - jawwal : 0599221019   

 
 

   
 

 
  

702

703

704

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32764  56001 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
ب ، المطاعم ، مطاعم التزويد بالطعام والشرا: من اجل 

 الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
In Respect of: Catering (Food and drink) , 
Restaurants , Restaurants (Self-service) , 
Snack-bars  

 In the name of: Iskandar Saba Iskandar اسكندر سابا اسكندر خوري : بأسم 
Khoury  

  Address: Ramallah Alshar'e Alraeese ام هللا الشار  الرئيسي ر :العنوان 
 رام هللا الشار  الرئيسي : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Alshar'e 
Alraeese   

 
 

   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32764  56001 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
ب ، المطاعم ، مطاعم التزويد بالطعام والشرا: من اجل 

 الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
In Respect of: Catering (Food and drink) , 
Restaurants , Restaurants (Self-service) , 
Snack-bars  

 In the name of: Iskandar Saba Iskandar اسكندر سابا اسكندر خوري : بأسم 
Khoury  

  Address: Ramallah Alshar'e Alraeese ام هللا الشار  الرئيسي ر :العنوان 
 رام هللا الشار  الرئيسي : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Alshar'e 
Alraeese   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32765  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  16 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم : من اجل 

خدمات  -خدمات التحاليل واالبحاث الصناعية -المتعلقة بها
 . خدمات قانونية –تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; legal services.  

 In the name of: orcas technologies and شركة اوركاس لتكنولوجيا ونظم المعلومات : بأسم 
information system  

  Address: hebron ras aljora  0399503015الخليل راس الجورة  :العنوان 
  0399503015الخليل راس الجورة : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  hebron ras aljora  

 
 

 
   

 
 
  

 
 

 

  
  Trade Mark No.: 32763  56005 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  50 :في الصنف 
  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
 In Respect of: PASTRY AND الفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجه : من اجل 

CONFECTIONERY , ICES  
 In the name of: MAZEN FARIS ABDUALLA مازن فارس عبد هللا عواده : بأسم 

AWADEH  
 - Address: NABLUS - SHARRIE HETEEN  0399660009:جوال  -شار  حطين  -نابلس  :العنوان 

JAWWAL : 0599221019  
 شار  حطين  -نابلس : عنوان التبليغ 

  0399660009:جوال  
 

Address for services :  nablus - sharrie 
heteen - jawwal : 0599221019   
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  Trade Mark No.: 32766  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمة الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه األعمال و : من اجل 

 تفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Sharekat Prism lildeaya شركة برزم للدعاية و االعالن مساهمة خصوصية  :بأسم 
Wal`ilan Mosahama Khososiya  

 Address: Al Birah al Balou` Amarat Gharnata  056البيرة البالو  عمارة غرناطة شقة :العنوان 
Shoqa 132  

  5ار  طالبيرة البالو  عمارة الف: عنوان التبليغ 
  0309555009جوال 

 

Address for Services :   

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32767  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
البيرة ، المياه المعدنية والغازية والمشروبات : من اجل 

 . وليةاألخرى غير الكح
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages  

 In the name of: General Investment Company شركة االستثمارات العامة المساهمة المحدودة : بأسم 
Ltd.  

  Address: Amman- Jordan األردن  -عمان  :العنوان 
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1106ب .ص 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32766  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمة الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه األعمال و : من اجل 

 تفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Sharekat Prism lildeaya شركة برزم للدعاية و االعالن مساهمة خصوصية  :بأسم 
Wal`ilan Mosahama Khososiya  

 Address: Al Birah al Balou` Amarat Gharnata  056البيرة البالو  عمارة غرناطة شقة :العنوان 
Shoqa 132  

  5ار  طالبيرة البالو  عمارة الف: عنوان التبليغ 
  0309555009جوال 

 

Address for Services :   

 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32767  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
البيرة ، المياه المعدنية والغازية والمشروبات : من اجل 

 . وليةاألخرى غير الكح
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages  

 In the name of: General Investment Company شركة االستثمارات العامة المساهمة المحدودة : بأسم 
Ltd.  

  Address: Amman- Jordan األردن  -عمان  :العنوان 
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1106ب .ص 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32768  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
دنية والغازية والمشروبات البيرة ، المياه المع: من اجل 

 . األخرى غير الكحولية
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages  

 In the name of: General Investment Company شركة االستثمارات العامة المساهمة المحدودة : بأسم 
Ltd.  

  Address: Amman- Jordan األردن  -عمان  :العنوان 
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1106ب .ص  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32776  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات االمتياز، بما فيها االستشارات والمساعدات : من اجل 

في إدارة األعمال والتنظيم والترويج؛ خدمات االمتياز، بما 

أو / فيها تقديم المساعدة في إدارة األعمال في المنشأة و

تشغيل مكاتب الوساطة العقارية؛ إنشاء وتحديث المواد 

الوسائط اإللكترونية وباالخص اإلعالنية؛ اإلعالن عن طريق 

اإلنترنت؛ اإلعالن عن العقارات التجارية والسكنية؛ خدمات 

اإلعالن العقاري؛ إعداد إعالنات لآلخرين؛ ترتيب وإجراء 

المعارض التجارية في مجال العقارات وخدمات االمتياز 

للعقارات؛ خدمات األعمال التجارية، وهي تسجيل وفحص 

من جهات خارجية والموردين  اوراق اعتماد البائعين

والمقاولين، والتحقق منها، نيابة عن الغير؛ الترويج لسلع 

وخدمات اآلخرين من خالل توفير وصالت النص التشعبي 

للمواقع اإللكترونية لآلخرين؛ توفير المعلومات االستهالكية 

في مجال العقارات؛ خدمات التسويق العقاري، وهي خدمات 

. الت العقارات السكنية والتجاريةعلى االنترنت تضم جو

مزادات العقارات؛ خدمات التسويق العقاري ، التحكيم في 

 . مجال الوساطة العقارية

In Respect of: Franchising, namely 
consultation and assistance in business 
management, organization and promotion; 
Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment 
and/or operation of real estate brokerage 
offices; Creating and updating advertising 
material; Advertising via electronic media and 
specifically the Internet; Advertising of 
commercial and residential real estate; Real 
estate advertising services; Preparing 
advertisements for others; Arranging and 
conducting trade shows in the field of real 
estate and real estate franchise services; 
Business services, namely, registering, 
screening and verifying the credentials of 
third-party vendors, suppliers and contractors 
on behalf of others; Promoting the goods and 
services of others by providing hypertext links 
to the web sites of others; Providing consumer 
information in the field of real estate; Real 
estate marketing services, namely, on-line 
services featuring tours of residential and 
commercial real estate; Real estate auctions; 
Real estate marketing services,referrals in the 
field of real estate brokerage.  

  In the name of: RE/MAX, LLC ال ال سي , ماكس/ري: بأسم 
كولييورادو , دينفيير, سيياوث سيييراكوز سييتريت 3003 :العنييوان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 30650

Address: 5075 South Syracuse Street, Denver, 
Colorado 80237, U.S.A.  

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

 

Address for Services :   

 

    

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32776  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات االمتياز، بما فيها االستشارات والمساعدات : من اجل 

في إدارة األعمال والتنظيم والترويج؛ خدمات االمتياز، بما 

أو / فيها تقديم المساعدة في إدارة األعمال في المنشأة و

تشغيل مكاتب الوساطة العقارية؛ إنشاء وتحديث المواد 

الوسائط اإللكترونية وباالخص اإلعالنية؛ اإلعالن عن طريق 

اإلنترنت؛ اإلعالن عن العقارات التجارية والسكنية؛ خدمات 

اإلعالن العقاري؛ إعداد إعالنات لآلخرين؛ ترتيب وإجراء 

المعارض التجارية في مجال العقارات وخدمات االمتياز 

للعقارات؛ خدمات األعمال التجارية، وهي تسجيل وفحص 

من جهات خارجية والموردين  اوراق اعتماد البائعين

والمقاولين، والتحقق منها، نيابة عن الغير؛ الترويج لسلع 

وخدمات اآلخرين من خالل توفير وصالت النص التشعبي 

للمواقع اإللكترونية لآلخرين؛ توفير المعلومات االستهالكية 

في مجال العقارات؛ خدمات التسويق العقاري، وهي خدمات 

. الت العقارات السكنية والتجاريةعلى االنترنت تضم جو

مزادات العقارات؛ خدمات التسويق العقاري ، التحكيم في 

 . مجال الوساطة العقارية

In Respect of: Franchising, namely 
consultation and assistance in business 
management, organization and promotion; 
Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment 
and/or operation of real estate brokerage 
offices; Creating and updating advertising 
material; Advertising via electronic media and 
specifically the Internet; Advertising of 
commercial and residential real estate; Real 
estate advertising services; Preparing 
advertisements for others; Arranging and 
conducting trade shows in the field of real 
estate and real estate franchise services; 
Business services, namely, registering, 
screening and verifying the credentials of 
third-party vendors, suppliers and contractors 
on behalf of others; Promoting the goods and 
services of others by providing hypertext links 
to the web sites of others; Providing consumer 
information in the field of real estate; Real 
estate marketing services, namely, on-line 
services featuring tours of residential and 
commercial real estate; Real estate auctions; 
Real estate marketing services,referrals in the 
field of real estate brokerage.  

  In the name of: RE/MAX, LLC ال ال سي , ماكس/ري: بأسم 
كولييورادو , دينفيير, سيياوث سيييراكوز سييتريت 3003 :العنييوان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 30650

Address: 5075 South Syracuse Street, Denver, 
Colorado 80237, U.S.A.  

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

 

Address for Services :   

 

    

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32776  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات االمتياز، بما فيها االستشارات والمساعدات : من اجل 

في إدارة األعمال والتنظيم والترويج؛ خدمات االمتياز، بما 

أو / فيها تقديم المساعدة في إدارة األعمال في المنشأة و

تشغيل مكاتب الوساطة العقارية؛ إنشاء وتحديث المواد 

الوسائط اإللكترونية وباالخص اإلعالنية؛ اإلعالن عن طريق 

اإلنترنت؛ اإلعالن عن العقارات التجارية والسكنية؛ خدمات 

اإلعالن العقاري؛ إعداد إعالنات لآلخرين؛ ترتيب وإجراء 

المعارض التجارية في مجال العقارات وخدمات االمتياز 

للعقارات؛ خدمات األعمال التجارية، وهي تسجيل وفحص 

من جهات خارجية والموردين  اوراق اعتماد البائعين

والمقاولين، والتحقق منها، نيابة عن الغير؛ الترويج لسلع 

وخدمات اآلخرين من خالل توفير وصالت النص التشعبي 

للمواقع اإللكترونية لآلخرين؛ توفير المعلومات االستهالكية 

في مجال العقارات؛ خدمات التسويق العقاري، وهي خدمات 

. الت العقارات السكنية والتجاريةعلى االنترنت تضم جو

مزادات العقارات؛ خدمات التسويق العقاري ، التحكيم في 

 . مجال الوساطة العقارية

In Respect of: Franchising, namely 
consultation and assistance in business 
management, organization and promotion; 
Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment 
and/or operation of real estate brokerage 
offices; Creating and updating advertising 
material; Advertising via electronic media and 
specifically the Internet; Advertising of 
commercial and residential real estate; Real 
estate advertising services; Preparing 
advertisements for others; Arranging and 
conducting trade shows in the field of real 
estate and real estate franchise services; 
Business services, namely, registering, 
screening and verifying the credentials of 
third-party vendors, suppliers and contractors 
on behalf of others; Promoting the goods and 
services of others by providing hypertext links 
to the web sites of others; Providing consumer 
information in the field of real estate; Real 
estate marketing services, namely, on-line 
services featuring tours of residential and 
commercial real estate; Real estate auctions; 
Real estate marketing services,referrals in the 
field of real estate brokerage.  

  In the name of: RE/MAX, LLC ال ال سي , ماكس/ري: بأسم 
كولييورادو , دينفيير, سيياوث سيييراكوز سييتريت 3003 :العنييوان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 30650

Address: 5075 South Syracuse Street, Denver, 
Colorado 80237, U.S.A.  

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

 

Address for Services :   

 

    

 

  

  Trade Mark No.: 32777  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
الوساطة العقارية؛ خدمات وكاالت العقارات؛ : من اجل 

اجير البنايات؛ خدمات تقييم وتخمين وكاالت او وساطات لت

العقارات؛ االستشارات العقارية؛ تزويد قوائم ومعلومات عن 

العقارات عبر االنترنت؛ خدمات ادارة العقارات؛ جمع االموال 

 لالغراض الخيرية 

In Respect of: Real estate brokerage; Real 
estate agency services; Agencies or brokerage 
for renting of buildings; Real estate valuation 
services; Real estate consultancy; Providing 
real estate listings and real estate information 
via the Internet; Real estate management 
services; Charitable fund raising  

  In the name of: RE/MAX, LLC ال ال سي , ماكس/ري: بأسم 
كولييورادو , دينفيير, سيياوث سيييراكوز سييتريت 3003 :العنييوان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 30650

Address: 5075 South Syracuse Street, Denver, 
Colorado 80237, U.S.A.  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32778  56003 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
مستحضرات طبية؛ مستحضرات طبية لعالج : من اجل 

السرطان؛ مستحضرات طبية لعالج اضطرابات المناعة؛ 

 لعالج اضطرابات الدم مستحضرات طبية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for treating 
cancer; pharmaceutical preparations for 
treating immune disorders; pharmaceutical 
preparations for treating hematological 
disorders  

 ,.In the name of: Otsuka Pharmaceutical Co . ال تي دي, .ارماكيوتيكال كواوتسوكا ف: بأسم 
Ltd.  

-000طوكييو , كيو-تشيودا, تسوكاساماشي-كاندا, 9-6 :العنوان 
 اليابان , 3353

Address: 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-
ku, Tokyo 101-8535, Japan  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

710

711

 

  

  Trade Mark No.: 32777  56000 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
الوساطة العقارية؛ خدمات وكاالت العقارات؛ : من اجل 

اجير البنايات؛ خدمات تقييم وتخمين وكاالت او وساطات لت

العقارات؛ االستشارات العقارية؛ تزويد قوائم ومعلومات عن 

العقارات عبر االنترنت؛ خدمات ادارة العقارات؛ جمع االموال 

 لالغراض الخيرية 

In Respect of: Real estate brokerage; Real 
estate agency services; Agencies or brokerage 
for renting of buildings; Real estate valuation 
services; Real estate consultancy; Providing 
real estate listings and real estate information 
via the Internet; Real estate management 
services; Charitable fund raising  

  In the name of: RE/MAX, LLC ال ال سي , ماكس/ري: بأسم 
كولييورادو , دينفيير, سيياوث سيييراكوز سييتريت 3003 :العنييوان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 30650

Address: 5075 South Syracuse Street, Denver, 
Colorado 80237, U.S.A.  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32779  56009 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
مستحضرات طبية؛ مستحضرات طبية لعالج : من اجل 

ات طبية لعالج اضطرابات المناعة؛ السرطان؛ مستحضر
 مستحضرات طبية لعالج اضطرابات الدم 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for treating 
cancer; pharmaceutical preparations for 
treating immune disorders; pharmaceutical 
preparations for treating hematological 
disorders  

  .In the name of: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd . ال تي دي, .اوتسوكا فارماكيوتيكال كو: بأسم 
طوكييييو , كيييو-تشييييودا, تسوكاساماشيييي-كانيييدا, 9-6 :العنيييوان 

 اليابان , 000-3353
Address: 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-
ku, Tokyo 101-8535, Japan  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32780  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
رات طبية؛ مستحضرات طبية لعالج مستحض: من اجل 

السرطان؛ مستحضرات طبية لعالج اضطرابات المناعة؛ 

 مستحضرات طبية لعالج اضطرابات الدم 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for treating 
cancer; pharmaceutical preparations for 
treating immune disorders; pharmaceutical 
preparations for treating hematological 
disorders  

  .In the name of: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd . ال تي دي, .اوتسوكا فارماكيوتيكال كو: بأسم 
طوكييييو , كيييو-تشييييودا, تسوكاساماشيييي-كانيييدا, 9-6 :العنيييوان 

 اليابان , 000-3353
Address: 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-
ku, Tokyo 101-8535, Japan  

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

 

Address for Services :   

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32781  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath مساهمة خصوصية  -شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
Alitha'i - Mosahima Khososiya  

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The West فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شار  النهضة :العنوان 
Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   

 

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

 واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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713
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  Trade Mark No.: 32782  56036 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي : من اجل 

 عبر االنترنت والوسائط المتعددة 
In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via 
internet and multimedia  

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath مساهمة خصوصية  -لبث االذاعي شركة البكري ل: بأسم 
Alitha'i - Mosahima Khososiya  

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شار  النهضة :العنوان 
West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

714
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  Trade Mark No.: 32783  56035 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath مساهمة خصوصية  -شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
Alitha'i - Mosahima Khososiya  

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شار  النهضة :العنوان 
West Bank, Palestine  

 AGIP - TMP Agents: بليغ عنوان الت
P.O Box 3800 Al-Beereh  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32784  56031 :لتجارية رقم العالمة ا

  In Class: 38  53 :في الصنف 
  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي : من اجل 

 عبر االنترنت والوسائط المتعددة 
In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via 
internet and multimedia  

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath مساهمة خصوصية  -شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
Alitha'i - Mosahima Khososiya  

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شار  النهضة :العنوان 
West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   

 

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

 ل عن العالمة ذات االستخدام العام بمعز
 

   

 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32785  56033 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath مساهمة خصوصية  -شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
Alitha'i - Mosahima Khososiya  

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شار  النهضة :العنوان 
West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32786  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي : من اجل 

 عبر االنترنت والوسائط المتعددة 
In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via 
internet and multimedia  

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath مساهمة خصوصية  -لبث االذاعي شركة البكري ل: بأسم 
Alitha'i - Mosahima Khososiya  

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شار  النهضة :العنوان 
West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

718
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  Trade Mark No.: 32787  56030 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath مساهمة خصوصية  -شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
Alitha'i - Mosahima Khososiya  

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شار  النهضة :العنوان 
West Bank, Palestine  

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

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32795  56093 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
سماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحوم واأل: من اجل 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر،البيض والحليب ( جيلي)

 . ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin ة القدس فلسطين العيزري :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32788  56033 :التجارية رقم  العالمة
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي : من اجل 

 عبر االنترنت والوسائط المتعددة 
In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via 
internet and multimedia  

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath مساهمة خصوصية  -شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
Alitha'i - Mosahima Khososiya  

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شار  النهضة :العنوان 
West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   

 

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

 معزل عن العالمة ذات االستخدام العام ب
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32790  56090 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
المشروبات غير الكحولية، بما في ذلك المشروبات : من اجل 

المساحيق , كزاتالمر, الغازية ومشروبات الطاقة؛ الشراب
والمستحضرات لصنع المشروبات، بما في ذلك المشروبات 

 الغازية ومشروبات الطاقة؛ البيرة 

In Respect of: Non-alcoholic beverages, 
including carbonated drinks and energy 
drinks; syrups, concentrates, powders and 
preparations for making beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; beer  

  In the name of: Monster Energy Company مونستر انيرجي كومباني : بأسم 
, 96309كاليفورنيييييا , كورونييييا, مونسييييتر ويييييه 0 :العنييييوان 

 الواليات المتحدة االمريكية 
Address: 1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32795  56093 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
سماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحوم واأل: من اجل 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر،البيض والحليب ( جيلي)

 . ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin ة القدس فلسطين العيزري :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 
  

720

721

722

 

  

  Trade Mark No.: 32788  56033 :التجارية رقم  العالمة
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي : من اجل 

 عبر االنترنت والوسائط المتعددة 
In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via 
internet and multimedia  

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath مساهمة خصوصية  -شركة البكري للبث االذاعي : بأسم 
Alitha'i - Mosahima Khososiya  

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The فلسطين , الضفة الغربية, رام هللا, شار  النهضة :العنوان 
West Bank, Palestine  

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

 

Address for Services :   

 

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

 معزل عن العالمة ذات االستخدام العام ب
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  Trade Mark No.: 32796  56090 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 

فوظة ومجففة ومطهوة، هالم اللحم، فواكه وخضروات مح
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر،البيض والحليب ( جيلي)

 . ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

In Respect of: /Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: نوان التبليغ ع

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services:   Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea 
Alquds- Amaret Bank Alqaherah Amman 
Alqadeemeh  
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  Trade Mark No.: 32795  56093 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
سماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحوم واأل: من اجل 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر،البيض والحليب ( جيلي)

 . ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin ة القدس فلسطين العيزري :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32796  56090 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 

فوظة ومجففة ومطهوة، هالم اللحم، فواكه وخضروات مح
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر،البيض والحليب ( جيلي)

 . ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

In Respect of: /Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: نوان التبليغ ع

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services:   Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea 
Alquds- Amaret Bank Alqaherah Amman 
Alqadeemeh  

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32796  56090 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 

فوظة ومجففة ومطهوة، هالم اللحم، فواكه وخضروات مح
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر،البيض والحليب ( جيلي)

 . ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

In Respect of: /Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: نوان التبليغ ع

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services:   Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea 
Alquds- Amaret Bank Alqaherah Amman 
Alqadeemeh  

 

 
 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32797  56090 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات : من اجل 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 
بالسكر،البيض والحليب  ومربيات وفواكه مطبوخة( جيلي)

 . ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

In Respect of: /Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
  رام هللا شار -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea 
Alquds- Amaret Bank Alqaherah Amman 
Alqadeemeh  
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  Trade Mark No.: 32798  56093 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعيه؛ : من اجل 

اآلرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 

؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ عسل النحل والعسل األسود
 . ؛ البهارات؛ الثلج(التوابل)الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial 
coffee; rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking -powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
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  Trade Mark No.: 32799  56099 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعيه؛ : من اجل 

وعة اآلرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصن
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 . ؛ البهارات؛ الثلج(التوابل)الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial 
coffee; rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking -powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
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  Trade Mark No.: 32800  56300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
شاي والكاكاو والقهوة االصطناعيه؛ القهوة وال: من اجل 

اآلرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 

ومسحوق الخبيز؛ /عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة 
 . ؛ البهارات؛ الثلج(التوابل)الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial 
coffee; rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking -powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : أسم ب
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -دسالق
 

Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32801  56300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :صنف في ال

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين : من اجل 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، 
الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور 

بالحيوانات، الشعير  الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة
 (./ الملت)المنبت/

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : أسم ب
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -دسالق
 

Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
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  Trade Mark No.: 32803  56305 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :صنف في ال

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين : من اجل 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، 
الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور 

بالحيوانات، الشعير  الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة
 (. الملت)المنبت/

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : سم بأ
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -سالقد
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32802  56306 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :لصنف في ا

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين : من اجل 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، 
الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور 

ة بالحيوانات، الشعير الطبيعية، المواد الغذائية الخاص
 (. الملت)المنبت/

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : أسم ب
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -دسالق
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32802  56306 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :لصنف في ا

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين : من اجل 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، 
الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور 

ة بالحيوانات، الشعير الطبيعية، المواد الغذائية الخاص
 (. الملت)المنبت/

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : أسم ب
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -دسالق
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
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  Trade Mark No.: 32803  56305 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :صنف في ال

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين : من اجل 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، 
الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور 

بالحيوانات، الشعير  الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة
 (. الملت)المنبت/

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : سم بأ
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -سالقد
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32803  56305 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  50 :صنف في ال

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين : من اجل 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، 
الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور 

بالحيوانات، الشعير  الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة
 (. الملت)المنبت/

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : سم بأ
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -سالقد
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 
  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32804  56301 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :نف في الص
  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
والمياه المعدنية والغازية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة 
من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى 

 . لعمل المشروبات

In Respect of: /Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
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  Trade Mark No.: 32804  56301 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :نف في الص
  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
والمياه المعدنية والغازية ( شراب الشعير)البيرة : من اجل 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة 
من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى 

 . لعمل المشروبات

In Respect of: /Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 

  
 

  

  Trade Mark No.: 32807  56300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
وتوجيه األعمال  خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة: من اجل 

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

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :   

 
 
 

   
 

 
  
 

 

  

  Trade Mark No.: 32808  56303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

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

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
رام هللا شار   -ةمكتب المحامي موسى مناصر: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
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  Trade Mark No.: 32809  56309 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

 ./ وتفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
  رام هللا شار -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32809  56309 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

 ./ وتفعيل النشاط المكتبي
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions.  

 In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat شركة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
Alghedaia Mosahama Khososiya  

  Address: Aleezariya/ Alquds/Falestin العيزرية القدس فلسطين  :العنوان 
  رام هللا شار -مكتب المحامي موسى مناصرة: عنوان التبليغ 

  066933006عمارة بنك القاهرة عمان القديمة ت  -القدس
Address for Services :  Maktab Almohame 
Mousa Manasrah- Ramallah- Sharea Alquds- 
Amaret Bank Alqaherah Amman Alqadeemeh  
 

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32810  56300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
 In Respect of: Pharmaceuticals and medical . المستحضرات الصيدالنية والطبية: من اجل 

preparations.  
  In the name of: Abbott Products Operations AG أبوت برودكتس أوبريشنز اي جي : بأسم 

 Address: Hegenheimermattweg 127, Allschwil ، سويسرا 1065، اولشويل 060هيغنهايمرماتويغ  :نوان الع
4123,Switzerland  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،: عنوان التبليغ 
 رام هللا ,01ب .ص 

 

Address for Services :   

 
   

 

  

  Trade Mark No.: 32811  56300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 28/12/2017  63/06/6000: التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

االمراض الفيروسية وامراض جهاز المناعة وااللتهابات 
وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض الجهاز العصبي 

مراض الجلدية وامراض التهاب المعدة المركزي واالالم واال
واالمعاء واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون وامراض 

 . الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شيركة مين نيوجيرسيي، ون جونسيون انيد جونسيون  :العنوان 

، الوالييات المتحيدة 03955بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 
 رام هللا ,01ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32812  56306 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛ خزائن لمكبرات : من اجل 

الصوت؛ أجهزة المهاتفة الالسلكية؛ روبوتات اإلنسان اآللي 

بذكاء إصطناعي؛ أجهزة كهرو ديناميكية للتحكم عن بعد في 

اإلشارات؛ معدات لشبكات اإلتصال؛ أجهزة مانعة للتداخل 

رمجيات تطبيقات ؛ سيرفرات شبكة اإلتصال؛ ب[كهرباء]

 . الحاسوب، قابلة للتنزيل

In Respect of: Cellular phones; Smartphones; 
Cabinets for loudspeakers; Radiotelephony 
sets; Humanoid robots with artificial 
intelligence; Electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; Equipment for 
communication network; Anti-interference 
devices [electricity]; Network servers; 
Computer software applications, 
downloadable.  

 In the name of: .Shenzhen Otot Electronic . ، ليمتد.شينزهين أوتوت إلكترونيك غروب كو: بأسم 
Group co., Ltd  

دينغ بيي، جييوويي ذي ثيورد إنداسيتريال ، بيلي0فلور  :العنوان 
زون، كسيكسيييييانغ سييييتريت، بيييياوان ديسييييتريكت، شييييينزهين، 

 غوانغدونغ بروفينس، الصين 

Address: Floor 6, building B, Jiuwei the Third 
Industrial Zone, Xixiang Street, Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, China  

 فلسطين -الضفة الغربية-طمون: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32812  56306 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  9 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛ خزائن لمكبرات : من اجل 

الصوت؛ أجهزة المهاتفة الالسلكية؛ روبوتات اإلنسان اآللي 

بذكاء إصطناعي؛ أجهزة كهرو ديناميكية للتحكم عن بعد في 

اإلشارات؛ معدات لشبكات اإلتصال؛ أجهزة مانعة للتداخل 

رمجيات تطبيقات ؛ سيرفرات شبكة اإلتصال؛ ب[كهرباء]

 . الحاسوب، قابلة للتنزيل

In Respect of: Cellular phones; Smartphones; 
Cabinets for loudspeakers; Radiotelephony 
sets; Humanoid robots with artificial 
intelligence; Electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; Equipment for 
communication network; Anti-interference 
devices [electricity]; Network servers; 
Computer software applications, 
downloadable.  

 In the name of: .Shenzhen Otot Electronic . ، ليمتد.شينزهين أوتوت إلكترونيك غروب كو: بأسم 
Group co., Ltd  

دينغ بيي، جييوويي ذي ثيورد إنداسيتريال ، بيلي0فلور  :العنوان 
زون، كسيكسيييييانغ سييييتريت، بيييياوان ديسييييتريكت، شييييينزهين، 

 غوانغدونغ بروفينس، الصين 

Address: Floor 6, building B, Jiuwei the Third 
Industrial Zone, Xixiang Street, Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, China  

 فلسطين -الضفة الغربية-طمون: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
   

 

  

  Trade Mark No.: 32813  56305 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
مباني؛ خدمات إدارة المباني؛ استئجار أو تأجير ال: من اجل 

خدمات صيانة المباني؛ تأجير المباني؛ تأجير مساحات 

؛ تزويد معلومات متعلقة [عقارات]المكاتب؛ تأجير المكاتب 

بتأجير األبنية؛ تأجير المساحات الصناعية؛ االستثمار 

العقاري؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمراكز التسوق؛ 

تسوق؛ تأجير خدمات مبيعات مراكز التسوق؛ تأجير مراكز ال

مباني تجارية؛ الوكاالت أو الوساطة لتأجير المباني؛ خدمات 

 . إدارة العقارات المتعلقة بالمباني التجارية

In Respect of: Management of buildings; 
Leasing or renting of buildings; Building 
maintenance services; Leasing of buildings; 
Leasing of office space; Rental of offices [real 
estate]; Providing information relating to the 
rental of buildings; Leasing of industrial 
space; Real estate investment; Real estate 
management services relating to shopping 
centers; Shopping center sales services; 
Leasing of shopping centers; Rental of 
business premises; Agencies or brokerage for 
renting of buildings; Real estate management 
services relating to commercial buildings.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنييام (دونييغ -يوكسييام )رو،  -، تيهيييران055 :العنييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 لكية الفكرية سابا وشركاهم للم: عنوان التبليغ 
 البيرة  1106ب .ص 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32814  56301 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  16 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
خدمات  خدمات إجراء البحوث المتعلقة باإلطارات؛: من اجل 
من إطارات السيارات لمعرفة مالئمتها ( التحقق)فحص 

المركبات من أجل معرفة ( التحقق)للطريق؛ خدمات فحص 
المركبات اآللية ( التحقق)مالئمتها للطريق ؛ خدمات فحص 

قبل النقل من أجل معرفة مالئمتها للطريق ؛ خدمات فحص 
لطريق ؛ المركبات اآللية من أجل معرفة مالئمتها ل( التحقق)

إختبارات فحص كفاءة المركبات للسير على الطرق؛ خدمات 
تقديم النصائح الفنية المتعلقة بتصنيع اإلطارات؛ خدمات تحليل 

اإلطارات؛ تصميم المباني التجارية لتجارة ( التحقق)
اإلطارات؛ فحص عجالت المركبات؛ فحص إطارات السيارات؛ 

؛ تحليل عملية بحث وتطوير المنتجات؛ فحص جودة المنتجات
تطوير المنتجات؛ تقييم عملية تطوير المنتجات؛ فحص سالمة 
المنتجات؛ خدمات تقييم المنتجات؛ البحوث المخبرية في مجال 
إطارات السيارات؛ خدمات توزين المركبات؛ خدمات تطوير 
المنتجات لتصنيع المركبات وتصنيع هياكل المركبات؛ تصميم 

بات؛ تصميم المركبات؛ تصميم المركبات وقطع ومكونات المرك
قطع المركبات؛ التصميم الداخلي للمركبات؛ فحص منتجات 
بخصوص المظهر األصلي للمركبة؛ تطوير تقنيات تصنيع 
دارات االتصاالت الرقمية، معالجة البيانات األلكترونية، 
األلكترونيات األستهالكية، التجهيزات األلكترونية للسيارات؛ 

ية للسيارات؛ خدمات البحوث والتطوير خدمات البحوث التقن
المتعلقة بعجالت السيارات؛ خدمات البحوث والتطوير المتعلقة 
بقطع السيارات ؛ خدمات التحقق من المركبات؛ خدمات تطوير 
برامج االختبارات االفتراضية في مجال عجالت السيارات 
لمعرفة مالئمتها للطريق ؛ خدمات البحوث المخبرية المتعلقة 

ارات السيارات؛ خدمات الفحوص والبحوث المتعلقة بإط
باآلالت، األجهزة واألدوات؛ خدمات البحوث الميكانيكية في 
مجال رياضة السيارات؛ خدمات هندسة المباني لصناعة 
المركبات البرية؛ الخدمات الهندسية لصناعة المركبات البرية؛ 

حوث خدمات هندسة المواد لصناعة المركبات البرية؛ خدمات ب

In Respect of: Tyre research services; Testing 
[Inspection] of automobile tire for 
roadworthiness; Testing [Inspection] of 
vehicles for roadworthiness; Testing 
[Inspection] of motor vehicles before transport 
[for roadworthiness]; Testing [Inspection] of 
motor vehicles [for roadworthiness]; Vehicle 
roadworthiness testing; Technical advice 
relating to the manufacture of tyres; Tyre 
analysis [inspection] services; Design of 
business premises for the tyre trade; 
Automotive wheel testing; Automobile tire 
testing;Research and development of products; 
Quality testing of products; Analysis of 
product development; Evaluation of product 
development; Product safety testing; Product 
evaluation; Laboratory research in the field of 
autiomobile tire; Weighing of vehicles; 
Product development for vehicle construction 
and for vehicle body construction; Design of 
vehicles and vehicle parts and components; 
Design of vehicles; Design of parts for vehicles; 
Interior design for vehicles; Product testing of 
original vehicle form; Development of 
technologies for the fabrication of circuits for 
wireless communication, electronic data 
processing, consumer electronic, automotive 
electronics; Automobile technology research; 
Research and development of automotive 
wheels; Research and development of 
automobile parts; Automobile inspections; 
Development of programs for simulating 
experiments in the field of automobile tire for 
roadworthiness; Laboratory research services 
relating to automotive tire; Testing and 
research services relating to machines, 
apparatus and instruments; Mechanical 
research in the field of motor sports; Structure 
engineering services of land vehicles industry; 
Engineering services of land vehicle industry; 

وتطوير عجالت المركبات لآلخرين؛ خدمات توفير المعلومات 
العلمية المتعلقة بأداء وتشغيل السيارات؛ تصميم نماذج 
السيارات؛ الخدمات الهندسية وفحص وضبط جودة المواد؛ 
فحص المواد الخام؛ خدمات ضبط جودة المواد الخام؛ خدمات 

 . تصميم وتطوير برمجيات الواقع االفتراضي

Material engineering services of land vehicles 
industry; Research and development of car 
wheels for others; Providing scientific 
information relating to performance and 
operation of car; Design of module for 
automobiles; Engineering and materials 
quality control and testing services; Testing of 
raw materials; Quality control of raw 
materials; Design and development of virtual 
reality software.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنام (دونغ -يوكسام )رو،  -، تيهيران055 :العنوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32815  56303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
خدمات إدارة المباني؛ استئجار أو تأجير المباني؛ : من اجل 

خدمات صيانة المباني؛ تأجير المباني؛ تأجير مساحات 

؛ تزويد معلومات متعلقة [عقارات]المكاتب؛ تأجير المكاتب 

بتأجير األبنية؛ تأجير المساحات الصناعية؛ االستثمار 

دارة العقارات المتعلقة بمراكز التسوق؛ العقاري؛ خدمات إ

خدمات مبيعات مراكز التسوق؛ تأجير مراكز التسوق؛ تأجير 

مباني تجارية؛ الوكاالت أو الوساطة لتأجير المباني؛ خدمات 

 . إدارة العقارات المتعلقة بالمباني التجارية

In Respect of: Management of buildings; 
Leasing or renting of buildings; Building 
maintenance services; Leasing of buildings; 
Leasing of office space; Rental of offices [real 
estate]; Providing information relating to the 
rental of buildings; Leasing of industrial 
space; Real estate investment; Real estate 
management services relating to shopping 
centers; Shopping center sales services; 
Leasing of shopping centers; Rental of 
business premises; Agencies or brokerage for 
renting of buildings; Real estate management 
services relating to commercial buildings.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنييام (دونييغ -يوكسييام )رو،  -، تيهيييران055 :العنييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 لكية الفكرية سابا وشركاهم للم: عنوان التبليغ 
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

وتطوير عجالت المركبات لآلخرين؛ خدمات توفير المعلومات 
العلمية المتعلقة بأداء وتشغيل السيارات؛ تصميم نماذج 
السيارات؛ الخدمات الهندسية وفحص وضبط جودة المواد؛ 
فحص المواد الخام؛ خدمات ضبط جودة المواد الخام؛ خدمات 

 . تصميم وتطوير برمجيات الواقع االفتراضي

Material engineering services of land vehicles 
industry; Research and development of car 
wheels for others; Providing scientific 
information relating to performance and 
operation of car; Design of module for 
automobiles; Engineering and materials 
quality control and testing services; Testing of 
raw materials; Quality control of raw 
materials; Design and development of virtual 
reality software.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنام (دونغ -يوكسام )رو،  -، تيهيران055 :العنوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32816  56300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  16 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
ت؛ خدمات خدمات إجراء البحوث المتعلقة باإلطارا: من اجل 
من إطارات السيارات لمعرفة مالئمتها ( التحقق)فحص 

المركبات من أجل معرفة ( التحقق)للطريق؛ خدمات فحص 
المركبات اآللية قبل ( التحقق)مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص

النقل من أجل معرفة مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص 
طريق؛ المركبات اآللية من أجل معرفة مالئمتها لل( التحقق)

إختبارات فحص كفاءة المركبات للسير على الطرق؛ خدمات 
تقديم النصائح الفنية المتعلقة بتصنيع االطارات؛ خدمات 

اإلطارات؛ تصميم المباني التجارية لتجارة ( التحقق) تحليل
اإلطارات؛ فحص عجالت المركبات؛ فحص إطارات السيارات؛ 

تحليل عملية بحث وتطوير المنتجات؛ فحص جودة المنتجات؛ 
تطوير المنتجات؛ تقييم عملية تطوير المنتجات؛ فحص سالمة 

 . المنتجات؛ خدمات تقييم المنتجات

In Respect of: Tyre research services; Testing 
[Inspection] of automobile tire for 
roadworthiness; Testing [Inspection] of 
vehicles for roadworthiness; Testing 
[Inspection] of motor vehicles before transport 
[for roadworthiness]; Testing [Inspection] of 
motor vehicles [for roadworthiness]; Vehicle 
roadworthiness testing; Technical advice 
relating to the manufacture of tyres; Tyre 
analysis [inspection] services; Design of 
business premises for the tyre trade; 
Automotive wheel testing; Automobile tire 
testing;Research and development of products; 
Quality testing of products; Analysis of 
product development; Evaluation of product 
development; Product safety testing; Product 
evaluation.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنييام (دونييغ -يوكسييام )رو،  -، تيهيييران055 :العنييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : لتبليغ عنوان ا
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32817  56300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
المباني؛ استئجار أو تأجير المباني؛  خدمات إدارة: من اجل 

خدمات صيانة المباني؛ تأجير المباني؛ تأجير مساحات 

؛ تزويد معلومات متعلقة [عقارات]المكاتب؛ تأجير المكاتب 

بتأجير األبنية؛ تأجير المساحات الصناعية؛ االستثمار 

العقاري؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمراكز التسوق؛ 

مراكز التسوق؛ تأجير مراكز التسوق؛ تأجير  خدمات مبيعات

مباني تجارية؛ الوكاالت أو الوساطة لتأجير المباني؛ خدمات 

 . إدارة العقارات المتعلقة بالمباني التجارية

In Respect of: Management of buildings; 
Leasing or renting of buildings; Building 
maintenance services; Leasing of buildings; 
Leasing of office space; Rental of offices [real 
estate]; Providing information relating to the 
rental of buildings; Leasing of industrial 
space; Real estate investment; Real estate 
management services relating to shopping 
centers; Shopping center sales services; 
Leasing of shopping centers; Rental of 
business premises; Agencies or brokerage for 
renting of buildings; Real estate management 
services relating to commercial buildings.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنييام (دونييغ -يوكسييام )رو،  -، تيهيييران055 :العنييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 لكية الفكرية سابا وشركاهم للم: عنوان التبليغ 
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32818  56303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  16 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
ت؛ خدمات خدمات إجراء البحوث المتعلقة باإلطارا: من اجل 
من إطارات السيارات لمعرفة مالئمتها ( التحقق)فحص 

المركبات من أجل معرفة ( التحقق)للطريق؛ خدمات فحص 
المركبات اآللية قبل ( التحقق)مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص

النقل من أجل معرفة مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص 
طريق؛ المركبات اآللية من أجل معرفة مالئمتها لل( التحقق)

إختبارات فحص كفاءة المركبات للسير على الطرق؛ خدمات 
تقديم النصائح الفنية المتعلقة بتصنيع االطارات؛ خدمات 

اإلطارات؛ تصميم المباني التجارية لتجارة ( التحقق) تحليل
اإلطارات؛ فحص عجالت المركبات؛ فحص إطارات السيارات؛ 

تحليل عملية بحث وتطوير المنتجات؛ فحص جودة المنتجات؛ 
تطوير المنتجات؛ تقييم عملية تطوير المنتجات؛ فحص سالمة 

 . المنتجات؛ خدمات تقييم المنتجات

In Respect of: Tyre research services; Testing 
[Inspection] of automobile tire for 
roadworthiness; Testing [Inspection] of 
vehicles for roadworthiness; Testing 
[Inspection] of motor vehicles before transport 
[for roadworthiness]; Testing [Inspection] of 
motor vehicles [for roadworthiness]; Vehicle 
roadworthiness testing; Technical advice 
relating to the manufacture of tyres; Tyre 
analysis [inspection] services; Design of 
business premises for the tyre trade; 
Automotive wheel testing; Automobile tire 
testing;Research and development of products; 
Quality testing of products; Analysis of 
product development; Evaluation of product 
development; Product safety testing; Product 
evaluation.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنييام (دونييغ -يوكسييام )رو،  -، تيهيييران055 :العنييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : لتبليغ عنوان ا
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32816  56300 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  16 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
ت؛ خدمات خدمات إجراء البحوث المتعلقة باإلطارا: من اجل 
من إطارات السيارات لمعرفة مالئمتها ( التحقق)فحص 

المركبات من أجل معرفة ( التحقق)للطريق؛ خدمات فحص 
المركبات اآللية قبل ( التحقق)مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص

النقل من أجل معرفة مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص 
طريق؛ المركبات اآللية من أجل معرفة مالئمتها لل( التحقق)

إختبارات فحص كفاءة المركبات للسير على الطرق؛ خدمات 
تقديم النصائح الفنية المتعلقة بتصنيع االطارات؛ خدمات 

اإلطارات؛ تصميم المباني التجارية لتجارة ( التحقق) تحليل
اإلطارات؛ فحص عجالت المركبات؛ فحص إطارات السيارات؛ 

تحليل عملية بحث وتطوير المنتجات؛ فحص جودة المنتجات؛ 
تطوير المنتجات؛ تقييم عملية تطوير المنتجات؛ فحص سالمة 

 . المنتجات؛ خدمات تقييم المنتجات

In Respect of: Tyre research services; Testing 
[Inspection] of automobile tire for 
roadworthiness; Testing [Inspection] of 
vehicles for roadworthiness; Testing 
[Inspection] of motor vehicles before transport 
[for roadworthiness]; Testing [Inspection] of 
motor vehicles [for roadworthiness]; Vehicle 
roadworthiness testing; Technical advice 
relating to the manufacture of tyres; Tyre 
analysis [inspection] services; Design of 
business premises for the tyre trade; 
Automotive wheel testing; Automobile tire 
testing;Research and development of products; 
Quality testing of products; Analysis of 
product development; Evaluation of product 
development; Product safety testing; Product 
evaluation.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنييام (دونييغ -يوكسييام )رو،  -، تيهيييران055 :العنييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : لتبليغ عنوان ا
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32818  56303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  16 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
ت؛ خدمات خدمات إجراء البحوث المتعلقة باإلطارا: من اجل 
من إطارات السيارات لمعرفة مالئمتها ( التحقق)فحص 

المركبات من أجل معرفة ( التحقق)للطريق؛ خدمات فحص 
المركبات اآللية قبل ( التحقق)مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص

النقل من أجل معرفة مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص 
طريق؛ المركبات اآللية من أجل معرفة مالئمتها لل( التحقق)

إختبارات فحص كفاءة المركبات للسير على الطرق؛ خدمات 
تقديم النصائح الفنية المتعلقة بتصنيع االطارات؛ خدمات 

اإلطارات؛ تصميم المباني التجارية لتجارة ( التحقق) تحليل
اإلطارات؛ فحص عجالت المركبات؛ فحص إطارات السيارات؛ 

تحليل عملية بحث وتطوير المنتجات؛ فحص جودة المنتجات؛ 
تطوير المنتجات؛ تقييم عملية تطوير المنتجات؛ فحص سالمة 

 . المنتجات؛ خدمات تقييم المنتجات

In Respect of: Tyre research services; Testing 
[Inspection] of automobile tire for 
roadworthiness; Testing [Inspection] of 
vehicles for roadworthiness; Testing 
[Inspection] of motor vehicles before transport 
[for roadworthiness]; Testing [Inspection] of 
motor vehicles [for roadworthiness]; Vehicle 
roadworthiness testing; Technical advice 
relating to the manufacture of tyres; Tyre 
analysis [inspection] services; Design of 
business premises for the tyre trade; 
Automotive wheel testing; Automobile tire 
testing;Research and development of products; 
Quality testing of products; Analysis of 
product development; Evaluation of product 
development; Product safety testing; Product 
evaluation.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنييام (دونييغ -يوكسييام )رو،  -، تيهيييران055 :العنييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : لتبليغ عنوان ا
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  



421العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 
 

  

  Trade Mark No.: 32820  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، رقائق : جل من ا

البطاطا، وجبات خفيفة، خالصات اللحوم ، فواكه وخضروات 
محفوظة ومجففة ومقلية ومخبوزة ومطبوخة، هالميات 

ومربيات، صلصة الفواكه، بيض وحليب ومنتجات ( جيلي)
الحليب، زيوت ودهون صالحة لألكل، لحم الهمبورجر، رقائق، 

لبطاطا التي تحتوي على الذرة الصفراء، صلصات رقائق ا
التغميس، جبنة على شكل صلصات تغميس، زيت زيتون، زيت 

أو الدهون، زيوت /الطبخ، زيت الذرة، توابل من الزيت و
صالحة لألكل لتلميع المواد الغذائية، زيوت صالحة لألكل 
لطهي المواد الغذائية، زيوت نباتية صالحة لألكل، زيت الذرة 

صفراء، ، جبنة، رقائق بطاطا، كروكيت، شرائح سمك طرية ال
، أطعمة معدة من السمك، سلطة فواكه، مخلل خيار، (فيليه)

فطر محفوظ، زيتون محفوظ، بصل محفوظ، مخلالت، فطائر 
(. زبادي)بطاطا مقلية، سجق، عجينة سجق، لبن رائب 

 . تمور ، مستحضرات شوربة الخضروات, طحينة

In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing, 
potato chips, snacks, extracts of meat, fruits 
and vegetables, preserved and dried and fried 
and baked and cooked, gels (jelly) and jams, 
fruit sauces, eggs, milk and milk products, oils 
and fats, edible, meat hamburgers, chips, 
potato chips containing maize, sauces dunking, 
cheese to sauces dipping form, olive oil, 
cooking oil, corn oil, oregano oil and / or fats, 
oils, edible to polish food, oils, edible to cook 
food, vegetable oils, edible, yellow corn oil, 
cheese, potato chips, Crockett, fillets soft 
(fillet), foods prepared from fish, fruit salad, 
pickled cucumber, mushroom Mahfouz, 
Canned olives, onions Mahfouz, pickles, pies 
fried potatoes, sausage, paste sausage, curdled 
milk (yogurt). Tahini, dates, vegetable soup 
preparations.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -اري رام هللا برج رام هللا التج/ االستشارية 
 

Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة الموسم 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32819  56309 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
ت المدخنين واعواد الثقاب والتباك التبغ وادوا: من اجل 
 والمعسل 

In Respect of: tobacco .smokers articles 
.matches. argula.seshah  

 In the name of: sharekat organza lusterad شركة اوركنزة لالستيراد والتسويق والتصنيع : بأسم 
watassweq w altasnee  

  Address: yabad-jenin جنين  -يعبد :العنوان 
 -1ط-عمارة البريق  -جنين : عنوان التبليغ 

 بجانب مبنى المحافظة 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32818  56303 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  16 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
ت؛ خدمات خدمات إجراء البحوث المتعلقة باإلطارا: من اجل 
من إطارات السيارات لمعرفة مالئمتها ( التحقق)فحص 

المركبات من أجل معرفة ( التحقق)للطريق؛ خدمات فحص 
المركبات اآللية قبل ( التحقق)مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص

النقل من أجل معرفة مالئمتها للطريق؛ خدمات فحص 
طريق؛ المركبات اآللية من أجل معرفة مالئمتها لل( التحقق)

إختبارات فحص كفاءة المركبات للسير على الطرق؛ خدمات 
تقديم النصائح الفنية المتعلقة بتصنيع االطارات؛ خدمات 

اإلطارات؛ تصميم المباني التجارية لتجارة ( التحقق) تحليل
اإلطارات؛ فحص عجالت المركبات؛ فحص إطارات السيارات؛ 

تحليل عملية بحث وتطوير المنتجات؛ فحص جودة المنتجات؛ 
تطوير المنتجات؛ تقييم عملية تطوير المنتجات؛ فحص سالمة 

 . المنتجات؛ خدمات تقييم المنتجات

In Respect of: Tyre research services; Testing 
[Inspection] of automobile tire for 
roadworthiness; Testing [Inspection] of 
vehicles for roadworthiness; Testing 
[Inspection] of motor vehicles before transport 
[for roadworthiness]; Testing [Inspection] of 
motor vehicles [for roadworthiness]; Vehicle 
roadworthiness testing; Technical advice 
relating to the manufacture of tyres; Tyre 
analysis [inspection] services; Design of 
business premises for the tyre trade; 
Automotive wheel testing; Automobile tire 
testing;Research and development of products; 
Quality testing of products; Analysis of 
product development; Evaluation of product 
development; Product safety testing; Product 
evaluation.  

  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك تاير كو: بأسم 
 -، جانجنييام (دونييغ -يوكسييام )رو،  -، تيهيييران055 :العنييوان 

 جو ، سيئول ، جمهورية كورية 
Address: 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : لتبليغ عنوان ا
 البيرة  1106ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32820  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، رقائق : جل من ا

البطاطا، وجبات خفيفة، خالصات اللحوم ، فواكه وخضروات 
محفوظة ومجففة ومقلية ومخبوزة ومطبوخة، هالميات 

ومربيات، صلصة الفواكه، بيض وحليب ومنتجات ( جيلي)
الحليب، زيوت ودهون صالحة لألكل، لحم الهمبورجر، رقائق، 

لبطاطا التي تحتوي على الذرة الصفراء، صلصات رقائق ا
التغميس، جبنة على شكل صلصات تغميس، زيت زيتون، زيت 

أو الدهون، زيوت /الطبخ، زيت الذرة، توابل من الزيت و
صالحة لألكل لتلميع المواد الغذائية، زيوت صالحة لألكل 
لطهي المواد الغذائية، زيوت نباتية صالحة لألكل، زيت الذرة 

صفراء، ، جبنة، رقائق بطاطا، كروكيت، شرائح سمك طرية ال
، أطعمة معدة من السمك، سلطة فواكه، مخلل خيار، (فيليه)

فطر محفوظ، زيتون محفوظ، بصل محفوظ، مخلالت، فطائر 
(. زبادي)بطاطا مقلية، سجق، عجينة سجق، لبن رائب 

 . تمور ، مستحضرات شوربة الخضروات, طحينة

In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing, 
potato chips, snacks, extracts of meat, fruits 
and vegetables, preserved and dried and fried 
and baked and cooked, gels (jelly) and jams, 
fruit sauces, eggs, milk and milk products, oils 
and fats, edible, meat hamburgers, chips, 
potato chips containing maize, sauces dunking, 
cheese to sauces dipping form, olive oil, 
cooking oil, corn oil, oregano oil and / or fats, 
oils, edible to polish food, oils, edible to cook 
food, vegetable oils, edible, yellow corn oil, 
cheese, potato chips, Crockett, fillets soft 
(fillet), foods prepared from fish, fruit salad, 
pickled cucumber, mushroom Mahfouz, 
Canned olives, onions Mahfouz, pickles, pies 
fried potatoes, sausage, paste sausage, curdled 
milk (yogurt). Tahini, dates, vegetable soup 
preparations.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -اري رام هللا برج رام هللا التج/ االستشارية 
 

Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة الموسم 
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  Trade Mark No.: 32821  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
والقهوة االصطناعية، االرز،  القهوة الشاي والكاكاو: من اجل 

التابيوكا والساغو، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب ، الخبز والفظائر والحلويات، الحلويات المثلجة ، 
الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح ، الخردل ، الخل ، 

البهارات والثلج ، اليانسون ، مشروبات ( التوابل)والصلصات 
كاكاو والقهوة ، مشروبات اساسها اساسها الشوكالتة وال

، ( بهار)الشاي ، كعك ، عجينة الكيك ، مسحوق الكيك ، قرفة 
رقائق الذرة ، دقيق ذرة ، خمائر للعجين، اقراص سكرية ، 
جلي فواكه ، خبز زنجبيل ، زنجبيل، بوظة ، شاي مثلج ، 
المعكرونة ، كتشاب ، الخميرة ، مايونيز ، الشوفان صلصات 

فطائر اللحم ، دبس للطعام ، جوزة الطيب ،  مرق اللحم ،
الخردل ، الفطائر ، بوشار ، االرز ، شعيرية ، الزعفران 

، ساغو ، توابل السلطة ، ملح الطعام ، صلصة ( التوابل )
 . البندورة ، سميد، سكر ، حلويات السكر ، طحين القمح 

In Respect of: Coffee tea, cocoa and artificial 
coffee, rice, tapioca and sago, flour and 
preparations made from cereals, bread, pies, 
pastries, sweets chilled, , yeast, baking powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), 
spices, ice, anise, the basis of which drinks 
chocolate, cocoa, coffee, drinks the basis of 
which the tea, cookies, cake dough, cake 
powder, cinnamon (spice), corn flakes, corn 
flour, yeast dough, Fondant, clear fruit, ginger 
bread, ginger, honey, ice cream, iced tea, pasta 
, Kchap, yeast, mayonnaise, oat sauces gravy, 
meat pies, molasses for food, nutmeg, mustard, 
pancakes, popcorn, rice, noodles, saffron 
(spice), sago, salad dressings, salt, tomato 
sauce, semolina, sugar , sugar, sweets, wheat 
flour.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري / االستشارية 
 

Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة الموسم 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32820  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، رقائق : جل من ا

البطاطا، وجبات خفيفة، خالصات اللحوم ، فواكه وخضروات 
محفوظة ومجففة ومقلية ومخبوزة ومطبوخة، هالميات 

ومربيات، صلصة الفواكه، بيض وحليب ومنتجات ( جيلي)
الحليب، زيوت ودهون صالحة لألكل، لحم الهمبورجر، رقائق، 

لبطاطا التي تحتوي على الذرة الصفراء، صلصات رقائق ا
التغميس، جبنة على شكل صلصات تغميس، زيت زيتون، زيت 

أو الدهون، زيوت /الطبخ، زيت الذرة، توابل من الزيت و
صالحة لألكل لتلميع المواد الغذائية، زيوت صالحة لألكل 
لطهي المواد الغذائية، زيوت نباتية صالحة لألكل، زيت الذرة 

صفراء، ، جبنة، رقائق بطاطا، كروكيت، شرائح سمك طرية ال
، أطعمة معدة من السمك، سلطة فواكه، مخلل خيار، (فيليه)

فطر محفوظ، زيتون محفوظ، بصل محفوظ، مخلالت، فطائر 
(. زبادي)بطاطا مقلية، سجق، عجينة سجق، لبن رائب 

 . تمور ، مستحضرات شوربة الخضروات, طحينة

In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing, 
potato chips, snacks, extracts of meat, fruits 
and vegetables, preserved and dried and fried 
and baked and cooked, gels (jelly) and jams, 
fruit sauces, eggs, milk and milk products, oils 
and fats, edible, meat hamburgers, chips, 
potato chips containing maize, sauces dunking, 
cheese to sauces dipping form, olive oil, 
cooking oil, corn oil, oregano oil and / or fats, 
oils, edible to polish food, oils, edible to cook 
food, vegetable oils, edible, yellow corn oil, 
cheese, potato chips, Crockett, fillets soft 
(fillet), foods prepared from fish, fruit salad, 
pickled cucumber, mushroom Mahfouz, 
Canned olives, onions Mahfouz, pickles, pies 
fried potatoes, sausage, paste sausage, curdled 
milk (yogurt). Tahini, dates, vegetable soup 
preparations.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -اري رام هللا برج رام هللا التج/ االستشارية 
 

Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة الموسم 
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  Trade Mark No.: 32820  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، رقائق : جل من ا

البطاطا، وجبات خفيفة، خالصات اللحوم ، فواكه وخضروات 
محفوظة ومجففة ومقلية ومخبوزة ومطبوخة، هالميات 

ومربيات، صلصة الفواكه، بيض وحليب ومنتجات ( جيلي)
الحليب، زيوت ودهون صالحة لألكل، لحم الهمبورجر، رقائق، 

لبطاطا التي تحتوي على الذرة الصفراء، صلصات رقائق ا
التغميس، جبنة على شكل صلصات تغميس، زيت زيتون، زيت 

أو الدهون، زيوت /الطبخ، زيت الذرة، توابل من الزيت و
صالحة لألكل لتلميع المواد الغذائية، زيوت صالحة لألكل 
لطهي المواد الغذائية، زيوت نباتية صالحة لألكل، زيت الذرة 

صفراء، ، جبنة، رقائق بطاطا، كروكيت، شرائح سمك طرية ال
، أطعمة معدة من السمك، سلطة فواكه، مخلل خيار، (فيليه)

فطر محفوظ، زيتون محفوظ، بصل محفوظ، مخلالت، فطائر 
(. زبادي)بطاطا مقلية، سجق، عجينة سجق، لبن رائب 

 . تمور ، مستحضرات شوربة الخضروات, طحينة

In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing, 
potato chips, snacks, extracts of meat, fruits 
and vegetables, preserved and dried and fried 
and baked and cooked, gels (jelly) and jams, 
fruit sauces, eggs, milk and milk products, oils 
and fats, edible, meat hamburgers, chips, 
potato chips containing maize, sauces dunking, 
cheese to sauces dipping form, olive oil, 
cooking oil, corn oil, oregano oil and / or fats, 
oils, edible to polish food, oils, edible to cook 
food, vegetable oils, edible, yellow corn oil, 
cheese, potato chips, Crockett, fillets soft 
(fillet), foods prepared from fish, fruit salad, 
pickled cucumber, mushroom Mahfouz, 
Canned olives, onions Mahfouz, pickles, pies 
fried potatoes, sausage, paste sausage, curdled 
milk (yogurt). Tahini, dates, vegetable soup 
preparations.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -اري رام هللا برج رام هللا التج/ االستشارية 
 

Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة الموسم 
 

   
 

 
  



423العدد الحادي والعرشون 2018/3/11
 

  

  Trade Mark No.: 32822  56366 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , المكتبي

تنظيم المعارض التجارية للغايات , لشركات صناعية او تجارية

الخدمات الترويجية المقدمة من قبل , االعالنية او التجارية

شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 

خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج , للعمالء

, رض عامةخدمات ع, تحرير النصوص االعالنية, المبيعات

, خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز

, (الطراف اخرى)ترويج المبيعات , عرض المنتوجات

ترويج وخدمات ادارة مراكز , المبيعات في مزادات عامة

خدمات المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من , التسوق

االت وك, طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, االستيراد والتصدير

شراء المنتوجات والخدمات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

, ادارة الملفات المحوسبة, توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االعالنات, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة

نشر مواد , احات اإلعالنيةتأجير المس, تاجير االت البيع

البحث عن , المساعدة في إدارة األعمال, الدعاية واإلعالن

تجميع المعلومات في , المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب

, المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية, واإلعالن

تحديث , اإلعالن بالبريد المباشر, لتمثيلإدارة أعمال فناني ا

لصق , دراسات السوق, نسخ الوثائق, مواد الدعاية واإلعالن

, إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن الخارجي, اإلعالنات

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; modeling services for sales promotions 
or advertising purposes; advertising texts; 
shop-window dressing; assistance services for 
the operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping center promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
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  Trade Mark No.: 32820  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، رقائق : جل من ا

البطاطا، وجبات خفيفة، خالصات اللحوم ، فواكه وخضروات 
محفوظة ومجففة ومقلية ومخبوزة ومطبوخة، هالميات 

ومربيات، صلصة الفواكه، بيض وحليب ومنتجات ( جيلي)
الحليب، زيوت ودهون صالحة لألكل، لحم الهمبورجر، رقائق، 

لبطاطا التي تحتوي على الذرة الصفراء، صلصات رقائق ا
التغميس، جبنة على شكل صلصات تغميس، زيت زيتون، زيت 

أو الدهون، زيوت /الطبخ، زيت الذرة، توابل من الزيت و
صالحة لألكل لتلميع المواد الغذائية، زيوت صالحة لألكل 
لطهي المواد الغذائية، زيوت نباتية صالحة لألكل، زيت الذرة 

صفراء، ، جبنة، رقائق بطاطا، كروكيت، شرائح سمك طرية ال
، أطعمة معدة من السمك، سلطة فواكه، مخلل خيار، (فيليه)

فطر محفوظ، زيتون محفوظ، بصل محفوظ، مخلالت، فطائر 
(. زبادي)بطاطا مقلية، سجق، عجينة سجق، لبن رائب 

 . تمور ، مستحضرات شوربة الخضروات, طحينة

In Respect of: Meat, fish, poultry, fishing, 
potato chips, snacks, extracts of meat, fruits 
and vegetables, preserved and dried and fried 
and baked and cooked, gels (jelly) and jams, 
fruit sauces, eggs, milk and milk products, oils 
and fats, edible, meat hamburgers, chips, 
potato chips containing maize, sauces dunking, 
cheese to sauces dipping form, olive oil, 
cooking oil, corn oil, oregano oil and / or fats, 
oils, edible to polish food, oils, edible to cook 
food, vegetable oils, edible, yellow corn oil, 
cheese, potato chips, Crockett, fillets soft 
(fillet), foods prepared from fish, fruit salad, 
pickled cucumber, mushroom Mahfouz, 
Canned olives, onions Mahfouz, pickles, pies 
fried potatoes, sausage, paste sausage, curdled 
milk (yogurt). Tahini, dates, vegetable soup 
preparations.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -اري رام هللا برج رام هللا التج/ االستشارية 
 

Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة الموسم 
 

   
 

 
  

نشر نصوص , تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن

خدمات تجميع , ع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانتالبي

تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

 من معاينتها و شرائها ، خدمات البيع بالجملة والتجزئة 

updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -اري رام هللا برج رام هللا التج/ االستشارية 
 

Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة الموسم 
 

   
 

 
  



424العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

  

  Trade Mark No.: 32824  56361 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 31/12/2017  50/06/6000: التاريخ 
  In Respect of: Cafes المقاهي : من اجل 

 In the name of: Ahmad Mohamad Abdallah أحمد دمحم عبد هللا البرقاوي : بأسم 
Albarqawi  

 Address: Ramallah Betuniya Wasat Albalad رام هللا بيتونيا وسط البلد بالقرب من البلدية  :العنوان 
Belqurb Men Albaladiya  

 البلد بالقرب من البلدية رام هللا بيتونيا وسط : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah Betuniya 
Wasat Albalad Belqurb Men Albaladiya   

 
 

   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32825  56363 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  0 :في الصنف 

  Date: 02/01/2018  06/00/6003: التاريخ 
عدا ما كان )محركات ومكائن , آالت وعدد آلية : ن اجل م

) قارنات آلية وعناصر نقل الحركة , ( منها للمركبات البرية 
عدا ما ) معدات زراعية , ( عدا ما كان منها للمركبات البرية 

 أجهزة تفقيس البيض , ( يدار باليد 

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-
operated;incubators for eggs  

  In the name of: OKT Trailer او كي تي تريلر : بأسم 
 , Address: ATAOSB Mah Astim 3.Aydin تركيا , أيدن  5يم أتااوسب ماه أست :العنوان 

Turkiye  
 رام هللا -رام هللا والبيره : عنوان التبليغ 

  0399996300جوال 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

نشر نصوص , تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن

خدمات تجميع , ع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانتالبي

تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

 من معاينتها و شرائها ، خدمات البيع بالجملة والتجزئة 

updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -اري رام هللا برج رام هللا التج/ االستشارية 
 

Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة الموسم 
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425العدد الحادي والعرشون 2018/3/11
 

  

  Trade Mark No.: 32826  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية : من اجل 

واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والثلوج 
والسكر والعسل والعسل األسود والخميرة ومسحوق الخبز 

 عام والخردل والخل والصلصات والتوابل والثلج وملح الط

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: sharikat shikh alarab litigarat شركة شيخ العرب لتجارة المواد الغذائية : بأسم 
almawad algithaeh  

  Address: AMMAN JORDAN المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 رأس الجورة  -الخليل : عنوان التبليغ 

 مقابل جامع الشعراوي  
 

Address for Services :   

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32826  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية : من اجل 

واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والثلوج 
والسكر والعسل والعسل األسود والخميرة ومسحوق الخبز 

 عام والخردل والخل والصلصات والتوابل والثلج وملح الط

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: sharikat shikh alarab litigarat شركة شيخ العرب لتجارة المواد الغذائية : بأسم 
almawad algithaeh  

  Address: AMMAN JORDAN المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 رأس الجورة  -الخليل : عنوان التبليغ 

 مقابل جامع الشعراوي  
 

Address for Services :   

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32826  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية : من اجل 

واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والثلوج 
والسكر والعسل والعسل األسود والخميرة ومسحوق الخبز 

 عام والخردل والخل والصلصات والتوابل والثلج وملح الط

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: sharikat shikh alarab litigarat شركة شيخ العرب لتجارة المواد الغذائية : بأسم 
almawad algithaeh  

  Address: AMMAN JORDAN المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 رأس الجورة  -الخليل : عنوان التبليغ 

 مقابل جامع الشعراوي  
 

Address for Services :   

 
  

750

751

752

 
 

  

  Trade Mark No.: 32827  56360 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
مشروبات مستخلصة من الفواكه شراب و : من اجل 

مشروبات غير مستحضرات اخرى لعمل المشروبات و
كحولية و مستحضرات لتحضير المشروبات وخالصات 

 فواكه غير كحولية 

In Respect of: fruit bevereges and fruit juices 
and syrups and other preperations for making 
bevereges bevereges(non alcoholic) fruit extracts 
bevereges  

 In the name of: sharikat shikh alarab litigarat المواد الغذائية  شركة شيخ العرب لتجارة: بأسم 
almawad algithaeh  

  Address: AMMAN JORDAN المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 رأس الجورة  -الخليل : عنوان التبليغ 

 مقابل جامع الشعراوي 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32828  56363 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
اللحوم واألسماك والدواجن المجمدة والمجففة : من اجل 

والفواكه والخضار المطبوخة والهالم والمربى والكومبوت 
ان والزيوت والدهون والبيض والحليب ومنتجات األلب

 الصالحة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: SHARIKAT SHIKH ALARAB المواد الغذائية شركة شيخ العرب لتجارة : بأسم 
LITIGARAT ALMAWAD ALGITHAEH  

  Address: AMMAN JORDAN المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 رأس الجورة  -الخليل : عنوان التبليغ 

 مقابل جامع الشعراوي  
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  



426العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 
 

  

  Trade Mark No.: 32829  56369 :لعالمة التجارية رقم ا
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
مشروبات مستخلصة من الفواكه شراب و : من اجل 

مستحضرات اخرى لعمل المشروبات ومشروبات غير كحولية 
ه غير و مستحضرات لتحضير المشروبات وخالصات فواك

 كحولية 

In Respect of: fruit bevereges and fruit juices 
and syrups and other preperations for making 
bevereges bevereges(non alcoholic) fruit 
extracts bevereges  

 In the name of: SHARIKAT SHIKH ALARAB شركة شيخ العرب لتجارة المواد الغذائية : بأسم 
LITIGARAT ALMAWAD ALGITHAEH  

  Address: AMMAN JORDAN المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 رأس الجورة  -الخليل : عنوان التبليغ 

 مقابل جامع الشعراوي  
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32830  56350 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :صنف في ال

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
اللحوم واألسماك والدواجن المجمدة والمجففة : من اجل 

والفواكه والخضار المطبوخة والهالم والمربى والكومبوت 
والبيض والحليب ومنتجات األلبان والزيوت والدهون 

 الصالحة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats  

 In the name of: SHARIKAT SHIKH ALARAB شركة شيخ العرب لتجارة المواد الغذائية : بأسم 
LITIGARAT ALMAWAD ALGITHAEH  

  Address: AMMAN JORDAN المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 رأس الجورة  -الخليل : عنوان التبليغ 

 مقابل جامع الشعراوي  
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32831  56350 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :نف في الص
  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية : من اجل 
واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والثلوج 

حوق الخبز والسكر والعسل والعسل األسود والخميرة ومس
 . والثلج,وملح الطعام والخردل والخل والصلصات والتوابل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: sharikat shikh alarab litigarat شركة شيخ العرب لتجارة المواد الغذائية : بأسم 
almawad algithaeh  

  Address: AMMAN JORDAN المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 رأس الجورة  -خليل ال: عنوان التبليغ 

 مقابل جامع الشعراوي  
 

Address for Services :   

 
  

753

754

755
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  Trade Mark No.: 32832  56356 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
ن، إدارة األعمال، والوظائف المكتبية، دعاية وإعال: من اجل 

وكاالت الدعاية واالعالن، نشر مواد الدعاية واالعالن، تأجير 

المساحات االعالنية، المساعدة في ادراة االعمال، لصق 

االعالنات، استشارات االعمال المهنية، المعلومات واالخبار 

عن االعمال، التحريات عن االعمال، استشارات في ادارة 

عمال، استشارات وتنظيم االعمال، المساعدة في ادارة اال

االعمال، استشارات تنظيم االعمال، ابحاث االعمال، االدارة 

التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة باخرين، 

المساعدة في ادارة االعمال التجارية او الصناعية، عرض 

السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، تجميع 

ر، استشارات االعمال المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوت

المهنية، عرض السلع، االعالن بالبريد المباشر، نشر مواد 

الدعاية واالعالن، توزيع العينات، وكاالت التوظيف، تنظيم 

المعرض لغايات تجارية او دعائية، تنظيم عروض االزياء 

لغايات ترويجية، خدمات النصح في ادارة االعمال، استشارات 

التسويق، ابحاث التسويق، خدمات ادارة شؤون الموظفين، 

اعداد نماذج الدعاية واالعالن او ترويج المبيعات، تنظيم 

االشتراك في الصحف لالخرين،تاجير االالت والمعدات 

المكتبية، االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، 

االستفتاء واستطال  االراء، تنظيم المعارض لغايات تجارية او 

تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية، اعالنية، 

الدعاية واالعالن الخارجي، توظيف االفراد، نسخ الصور، 

عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، 

العالقات العامة، نشر نصوص الدعاية واالعالن، الدعاية 

In Respect of: Business administration, office 
functions, Advertising, Advertising agencies, 
Advertising matter (Dissemination of-), 
Advertising space (Rental of-), assistance 
(Business management), Bill-posting, Business 
consultancy, Business information, Business 
inquiries, Business management and 
organization consultancy, Business 
management assistance, Business management 
consultancy, Business organization 
consultancy, Business research, Commercial 
administration of the licensing of the goods 
and services of others, Commercial or 
industrial management assistance, 
Communication media (Presentation of goods 
on), for retail purposes, Compilation of 
information into computer databases, 
Consultancy (Professional business), 
Demonstration of goods, Direct mail 
advertising, Demonstration of advertising 
matter, Distribution of samples, Employment 
agencies, Exhibitions (Organization of) for 
commercial or advertising purposes, Fashion 
shows for promotional purposes (Organization 
of), Management (Advisory services for 
business), Management consultancy 
(Personnel), Marketing, Marketing research, 
Modeling for advertising or sales promotion, 
Newspaper subscriptions (Arranging) for 
others, Office machines and equipment rental, 
On-line advertising on a computer network, 
Opinion polling, Organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes, 
Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes, Outdoor advertising, 
Personnel recruitment, Photocopying services, 

ة واالعالن، وكاالت الدعاية واالعالن،اعداد اعمدة الدعاي

واالعالن، تأجير مواد الدعاية واالعالن، نشر نصوص الدعاة 

واالعالن، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، المعالجة االدارية 

لطلبات الشراء، االعالن بالراديو، االعالن بالراديو، توظيف 

االفراد، خدمات نقل االعمال، تأجير المساحات االعالنية، 

سائل االتصال، تأجير االت تأجير وقت للدعاية واالعالن في و

نسخ الصور، تأجير االالت والمعدات المكتبية، تأجير مواد 

الدعاية واالعالن، استنساخ الوثائق، ابحاث االعمال، عرض 

، (لالخرين)سلع على وسائل االتصال لغايات، ترويج المبيعات 

توزيع العينات، تجميع البيانات االحصائية، تنظيم االشتراك في 

تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم  لالخرين،

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم االشتراك 

بخدمات االتصاالت لالخرين، خدمات التسويق عبر الهاتف، 

الدعاية واالعالن عبر التلفزيون، كتابة نصوص الدعاية 

واالعالن، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية او 

عالنية، تحديث مواد الدعاية واالعالن، كتابة نصوص ا

 . الدعاية واالعالن

Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, Public relations, 
Publication of publicity texts, publicity, 
publicity agencies, publicity columns 
preparation, publicity material rental, 
publicity texts (publication of), publicity texts 
(Writing of), purchase orders (Administrative 
processing of), Radio advertising, Radio 
commercials, Recruitment (Personnel), 
Relocation services for businesses, Rental of 
advertising space, Rental of advertising time 
on communication media, Rental of 
photocopying machines, Rental (Office 
machines and equipment), Rental (publicity 
material), Reproduction (Document), Research 
(Business), Retail purposes (Presentation of 
goods on communication media, for), Sales 
promotion for others, Samples (Distribution of 
), Statistics (Compilation of), Subscriptions 
(Arranging) to telecommunication services for 
others, Subscriptions (Arranging newspaper) 
for others, Systemization of information into 
computer databases, Telecommunication 
services (Arranging subscriptions to) for 
others, Telemarketing services, Television 
advertising, Television commercials, Texts 
(Writing of publicity), Trade fairs 
(Organization of) for commercial or 
advertising purposes, Updating of advertising 
material, Writing of publicity texts.  

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Sharikat Tamkeen Al 
Filistiniyya Lil Ta'meen Al Musahamah Al 
Amah Al Mahdoodah  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف :  عنوان التبليغ

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 مة ذات االستخدام العام بمعزل عن العال
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ة واالعالن، وكاالت الدعاية واالعالن،اعداد اعمدة الدعاي

واالعالن، تأجير مواد الدعاية واالعالن، نشر نصوص الدعاة 

واالعالن، كتابة نصوص الدعاية واالعالن، المعالجة االدارية 

لطلبات الشراء، االعالن بالراديو، االعالن بالراديو، توظيف 

االفراد، خدمات نقل االعمال، تأجير المساحات االعالنية، 

سائل االتصال، تأجير االت تأجير وقت للدعاية واالعالن في و

نسخ الصور، تأجير االالت والمعدات المكتبية، تأجير مواد 

الدعاية واالعالن، استنساخ الوثائق، ابحاث االعمال، عرض 

، (لالخرين)سلع على وسائل االتصال لغايات، ترويج المبيعات 

توزيع العينات، تجميع البيانات االحصائية، تنظيم االشتراك في 

تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم  لالخرين،

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم االشتراك 

بخدمات االتصاالت لالخرين، خدمات التسويق عبر الهاتف، 

الدعاية واالعالن عبر التلفزيون، كتابة نصوص الدعاية 

واالعالن، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية او 

عالنية، تحديث مواد الدعاية واالعالن، كتابة نصوص ا

 . الدعاية واالعالن

Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, Public relations, 
Publication of publicity texts, publicity, 
publicity agencies, publicity columns 
preparation, publicity material rental, 
publicity texts (publication of), publicity texts 
(Writing of), purchase orders (Administrative 
processing of), Radio advertising, Radio 
commercials, Recruitment (Personnel), 
Relocation services for businesses, Rental of 
advertising space, Rental of advertising time 
on communication media, Rental of 
photocopying machines, Rental (Office 
machines and equipment), Rental (publicity 
material), Reproduction (Document), Research 
(Business), Retail purposes (Presentation of 
goods on communication media, for), Sales 
promotion for others, Samples (Distribution of 
), Statistics (Compilation of), Subscriptions 
(Arranging) to telecommunication services for 
others, Subscriptions (Arranging newspaper) 
for others, Systemization of information into 
computer databases, Telecommunication 
services (Arranging subscriptions to) for 
others, Telemarketing services, Television 
advertising, Television commercials, Texts 
(Writing of publicity), Trade fairs 
(Organization of) for commercial or 
advertising purposes, Updating of advertising 
material, Writing of publicity texts.  

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Sharikat Tamkeen Al 
Filistiniyya Lil Ta'meen Al Musahamah Al 
Amah Al Mahdoodah  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف :  عنوان التبليغ

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 مة ذات االستخدام العام بمعزل عن العال
 

   

 

 

  

757  

 

  

  Trade Mark No.: 32833  56355 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
التأمين وخدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية ؛ : من اجل 

مين ضد الشؤون المالية ؛ الشؤون العقارية ، إبرام سندات التأ
الحوادث، خدمات التأمين ، استثمار رؤوس االموال ، 

التأمين واالعمال ) استشارات التأمين ، التقيم المالي 
التأمين واالعمال ) ، التقيم المالي ( المصرفية والعقارات
إبرام سندات التأمين ضد الحرائق ، ( المصرفية والعقارات

ومات التأمين الضمانات ، ضمان سندات التأمين الصحي ، معل
، سمسرة التأمين ، إستشارات التأمين ، التأمين ، إبرام 
سندات التأمين على الحياة، إبرام سندات التأمين البحري، 
تأمين الحوادث ، تأمين العمال ، تأمين السيارات ، تأمين 
الدرجات والسيارات والشاحنات بكافة انواعها المركبات ، 

، تأمين المحالت ، تأمين  تأمين المكاتب ، تأمين المنازل
البضائع ، تأمين السفر ، تأمين العقارات ، تأمين الشركات ، 
تأمين صحي ، التأمينات الشخصية ـ التأمين مسؤولية مدنية ، 
تأمين أخطاء مهنة، كافة أنوا  التأمين وخدمات التأمين 

 . األخرى

In Respect of: Insurance and insurance 
services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs, accident insurance 
underwriting, Actuarial services, capital 
investments, consultancy (insurance), 
evaluation (financial ) (insurance, banking, 
real estate), financial evaluation (insurance, 
banking real estate), fire insurance 
underwriting, guarantees, health insurance 
underwriting, information (insurance), 
insurance brokerage, insurance consultancy , 
insurance information, insurance underwriting 
, life insurance underwriting , marine 
insurance underwriting, Insurance of workers, 
insurance of cars, insurance of motor bikes, 
trucks and vehicles of all kinds, office 
insurance, home insurance, shops insurance, 
cargo/goods insurance, travel insurance, real 
estate insurance, corporate insurance, health 
insurance, personal insurance, civil liability 
insurance, professional indemnity insurance, 
all other types of insurance and insurance 
services.  

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Sharikat Tamkeen Al 
Filistiniyya Lil Ta'meen Al Musahamah Al 
Amah Al Mahdoodah  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32833  56355 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  50 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
التأمين وخدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية ؛ : من اجل 

مين ضد الشؤون المالية ؛ الشؤون العقارية ، إبرام سندات التأ
الحوادث، خدمات التأمين ، استثمار رؤوس االموال ، 

التأمين واالعمال ) استشارات التأمين ، التقيم المالي 
التأمين واالعمال ) ، التقيم المالي ( المصرفية والعقارات
إبرام سندات التأمين ضد الحرائق ، ( المصرفية والعقارات

ومات التأمين الضمانات ، ضمان سندات التأمين الصحي ، معل
، سمسرة التأمين ، إستشارات التأمين ، التأمين ، إبرام 
سندات التأمين على الحياة، إبرام سندات التأمين البحري، 
تأمين الحوادث ، تأمين العمال ، تأمين السيارات ، تأمين 
الدرجات والسيارات والشاحنات بكافة انواعها المركبات ، 

، تأمين المحالت ، تأمين  تأمين المكاتب ، تأمين المنازل
البضائع ، تأمين السفر ، تأمين العقارات ، تأمين الشركات ، 
تأمين صحي ، التأمينات الشخصية ـ التأمين مسؤولية مدنية ، 
تأمين أخطاء مهنة، كافة أنوا  التأمين وخدمات التأمين 

 . األخرى

In Respect of: Insurance and insurance 
services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs, accident insurance 
underwriting, Actuarial services, capital 
investments, consultancy (insurance), 
evaluation (financial ) (insurance, banking, 
real estate), financial evaluation (insurance, 
banking real estate), fire insurance 
underwriting, guarantees, health insurance 
underwriting, information (insurance), 
insurance brokerage, insurance consultancy , 
insurance information, insurance underwriting 
, life insurance underwriting , marine 
insurance underwriting, Insurance of workers, 
insurance of cars, insurance of motor bikes, 
trucks and vehicles of all kinds, office 
insurance, home insurance, shops insurance, 
cargo/goods insurance, travel insurance, real 
estate insurance, corporate insurance, health 
insurance, personal insurance, civil liability 
insurance, professional indemnity insurance, 
all other types of insurance and insurance 
services.  

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة : بأسم 
 المحدودة 

In the name of: Sharikat Tamkeen Al 
Filistiniyya Lil Ta'meen Al Musahamah Al 
Amah Al Mahdoodah  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي مهند عساف : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 

  

  Trade Mark No.: 32835  56353 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , المكتبي

تنظيم المعارض التجارية للغايات , او تجارية لشركات صناعية

الخدمات الترويجية المقدمة من قبل , االعالنية او التجارية

شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 

خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج , للعمالء

, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية, المبيعات

, ت المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتيازخدما

, (الطراف اخرى)ترويج المبيعات , عرض المنتوجات

ترويج وخدمات ادارة مراكز , المبيعات في مزادات عامة

خدمات المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من , التسوق

وكاالت , طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, د والتصديراالستيرا

شراء المنتوجات والخدمات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

, ادارة الملفات المحوسبة, توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االعالنات, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة

نشر مواد , ةتأجير المساحات اإلعالني, تاجير االت البيع

البحث عن , المساعدة في إدارة األعمال, الدعاية واإلعالن

تجميع المعلومات في , المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب

, المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية, واإلعالن

تحديث , ن بالبريد المباشراإلعال, إدارة أعمال فناني التمثيل

لصق , دراسات السوق, نسخ الوثائق, مواد الدعاية واإلعالن

, إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن الخارجي, اإلعالنات

نشر نصوص , تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; modeling services for sales promotions 
or advertising purposes; advertising texts; 
shop-window dressing; assistance services for 
the operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping center promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
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خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن

خدمات تجميع , لتجزئة باي طريقة كانتالبيع بالجملة وبا

تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

 من معاينتها و شرائها ، خدمات البيع بالجملة والتجزئة 

outdoor advertising; opinion polling; 
systemization of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -اري رام هللا برج رام هللا التج/ االستشارية 
 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32835  56353 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , المكتبي

تنظيم المعارض التجارية للغايات , او تجارية لشركات صناعية

الخدمات الترويجية المقدمة من قبل , االعالنية او التجارية

شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 

خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج , للعمالء

, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية, المبيعات

, ت المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتيازخدما

, (الطراف اخرى)ترويج المبيعات , عرض المنتوجات

ترويج وخدمات ادارة مراكز , المبيعات في مزادات عامة

خدمات المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من , التسوق

وكاالت , طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, د والتصديراالستيرا

شراء المنتوجات والخدمات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

, ادارة الملفات المحوسبة, توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االعالنات, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة

نشر مواد , ةتأجير المساحات اإلعالني, تاجير االت البيع

البحث عن , المساعدة في إدارة األعمال, الدعاية واإلعالن

تجميع المعلومات في , المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب

, المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية, واإلعالن

تحديث , ن بالبريد المباشراإلعال, إدارة أعمال فناني التمثيل

لصق , دراسات السوق, نسخ الوثائق, مواد الدعاية واإلعالن

, إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن الخارجي, اإلعالنات

نشر نصوص , تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; modeling services for sales promotions 
or advertising purposes; advertising texts; 
shop-window dressing; assistance services for 
the operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping center promotion and 
management services; assistance services for 
the commercial functions of a business 
consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; 
computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of 
information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management 
assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 

759
 

  

  Trade Mark No.: 32836  56350 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
القهوة الشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز، : من اجل 

التابيوكا والساغو، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب ، الخبز والفظائر والحلويات، الحلويات المثلجة ، 

السود، الخميرة ومسحوق الخبيز ، عسل النحل والعسل ا
البهارات ( التوابل)الملح ، الخردل ، الخل ، والصلصات 

والثلج ، اليانسون ، مشروبات اساسها الشوكالتة والكاكاو 
والقهوة ، مشروبات اساسها الشاي ، كعك ، عجينة الكيك ، 

، رقائق الذرة ، دقيق ذرة ، ( بهار)مسحوق الكيك ، قرفة 
اقراص سكرية ، جلي فواكه ، خبز زنجبيل ،  خمائر للعجين،

زنجبيل ، عسل نحل ، بوظة ، شاي مثلج ، المعكرونة ، 
كتشاب ، الخميرة ، مايونيز ، الشوفان صلصات مرق اللحم ، 
فطائر اللحم ، دبس للطعام ، جوزة الطيب ، الخردل ، الفطائر 

، ساغو ، ( التوابل )، بوشار ، االرز ، شعيرية ، الزعفران 
توابل السلطة ، ملح الطعام ، صلصة البندورة ، سميد، سكر ، 

 . حلويات السكر ، طحين القمح 

In Respect of: Coffee tea, cocoa and artificial 
coffee, rice, tapioca and sago, flour and 
preparations made from cereals, bread, pies, 
pastries, sweets chilled, honey and molasses, 
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice, anise, the basis 
of which drinks chocolate, cocoa, coffee, drinks 
the basis of which the tea, cookies, cake dough, 
cake powder, cinnamon (spice), corn flakes, 
corn flour, yeast dough, Fondant, clear fruit, 
ginger bread, ginger, honey, ice cream, iced 
tea, pasta , Kchap, yeast, mayonnaise, oat 
sauces gravy, meat pies, molasses for food, 
nutmeg, mustard, pancakes, popcorn, rice, 
noodles, saffron (spice), sago, salad dressings, 
salt, tomato sauce, semolina, sugar , sugar, 
sweets, wheat flour.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري / االستشارية 
 

Address for Services :   
 

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

 مة ذات االستخدام العام بمعزل عن العال
 

   

 

 
 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32836  56350 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
القهوة الشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز، : من اجل 

التابيوكا والساغو، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب ، الخبز والفظائر والحلويات، الحلويات المثلجة ، 

السود، الخميرة ومسحوق الخبيز ، عسل النحل والعسل ا
البهارات ( التوابل)الملح ، الخردل ، الخل ، والصلصات 

والثلج ، اليانسون ، مشروبات اساسها الشوكالتة والكاكاو 
والقهوة ، مشروبات اساسها الشاي ، كعك ، عجينة الكيك ، 

، رقائق الذرة ، دقيق ذرة ، ( بهار)مسحوق الكيك ، قرفة 
اقراص سكرية ، جلي فواكه ، خبز زنجبيل ،  خمائر للعجين،

زنجبيل ، عسل نحل ، بوظة ، شاي مثلج ، المعكرونة ، 
كتشاب ، الخميرة ، مايونيز ، الشوفان صلصات مرق اللحم ، 
فطائر اللحم ، دبس للطعام ، جوزة الطيب ، الخردل ، الفطائر 

، ساغو ، ( التوابل )، بوشار ، االرز ، شعيرية ، الزعفران 
توابل السلطة ، ملح الطعام ، صلصة البندورة ، سميد، سكر ، 

 . حلويات السكر ، طحين القمح 

In Respect of: Coffee tea, cocoa and artificial 
coffee, rice, tapioca and sago, flour and 
preparations made from cereals, bread, pies, 
pastries, sweets chilled, honey and molasses, 
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice, anise, the basis 
of which drinks chocolate, cocoa, coffee, drinks 
the basis of which the tea, cookies, cake dough, 
cake powder, cinnamon (spice), corn flakes, 
corn flour, yeast dough, Fondant, clear fruit, 
ginger bread, ginger, honey, ice cream, iced 
tea, pasta , Kchap, yeast, mayonnaise, oat 
sauces gravy, meat pies, molasses for food, 
nutmeg, mustard, pancakes, popcorn, rice, 
noodles, saffron (spice), sago, salad dressings, 
salt, tomato sauce, semolina, sugar , sugar, 
sweets, wheat flour.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري / االستشارية 
 

Address for Services :   
 

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

 مة ذات االستخدام العام بمعزل عن العال
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  Trade Mark No.: 32836  56350 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  50 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
القهوة الشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز، : من اجل 

التابيوكا والساغو، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب ، الخبز والفظائر والحلويات، الحلويات المثلجة ، 

السود، الخميرة ومسحوق الخبيز ، عسل النحل والعسل ا
البهارات ( التوابل)الملح ، الخردل ، الخل ، والصلصات 

والثلج ، اليانسون ، مشروبات اساسها الشوكالتة والكاكاو 
والقهوة ، مشروبات اساسها الشاي ، كعك ، عجينة الكيك ، 

، رقائق الذرة ، دقيق ذرة ، ( بهار)مسحوق الكيك ، قرفة 
اقراص سكرية ، جلي فواكه ، خبز زنجبيل ،  خمائر للعجين،

زنجبيل ، عسل نحل ، بوظة ، شاي مثلج ، المعكرونة ، 
كتشاب ، الخميرة ، مايونيز ، الشوفان صلصات مرق اللحم ، 
فطائر اللحم ، دبس للطعام ، جوزة الطيب ، الخردل ، الفطائر 

، ساغو ، ( التوابل )، بوشار ، االرز ، شعيرية ، الزعفران 
توابل السلطة ، ملح الطعام ، صلصة البندورة ، سميد، سكر ، 

 . حلويات السكر ، طحين القمح 

In Respect of: Coffee tea, cocoa and artificial 
coffee, rice, tapioca and sago, flour and 
preparations made from cereals, bread, pies, 
pastries, sweets chilled, honey and molasses, 
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice, anise, the basis 
of which drinks chocolate, cocoa, coffee, drinks 
the basis of which the tea, cookies, cake dough, 
cake powder, cinnamon (spice), corn flakes, 
corn flour, yeast dough, Fondant, clear fruit, 
ginger bread, ginger, honey, ice cream, iced 
tea, pasta , Kchap, yeast, mayonnaise, oat 
sauces gravy, meat pies, molasses for food, 
nutmeg, mustard, pancakes, popcorn, rice, 
noodles, saffron (spice), sago, salad dressings, 
salt, tomato sauce, semolina, sugar , sugar, 
sweets, wheat flour.  

 In the name of: Sharket Abu Shamsyya Lil شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق : بأسم 
Teijarah W Al Tasweq  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -دمحم حداد  -المحامي : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري / االستشارية 
 

Address for Services :   
 

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

 مة ذات االستخدام العام بمعزل عن العال
 

   

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32837  56350 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
  In Respect of: telecommunications االتصاالت : من اجل 
 In the name of: sharekat al etesalat al شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية : بأسم 

khalawieh al falastinieh  
  Address: albireh - al balou البالو   -البيرة  :العنوان 

 البالو   -البيرة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  albireh - al balou  
 

 
 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32837  56350 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38  53 :في الصنف 

  Date: 03/01/2018  05/00/6003: التاريخ 
  In Respect of: telecommunications االتصاالت : من اجل 
 In the name of: sharekat al etesalat al شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية : بأسم 

khalawieh al falastinieh  
  Address: albireh - al balou البالو   -البيرة  :العنوان 

 البالو   -البيرة : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  albireh - al balou  
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32841  56310 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 04/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

االمراض الفيروسية وامراض جهاز المناعة وااللتهابات 
وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض الجهاز العصبي 

زي واالالم واالمراض الجلدية وامراض التهاب المعدة المرك
واالمعاء واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون وامراض 

 . الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شيركة مين نيوجيرسيي، ون جونسيون انيد جونسيون  :العنوان 

، الوالييات المتحيدة 03955بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 
 رام هللا ,01ب .ص

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32841  56310 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 04/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

االمراض الفيروسية وامراض جهاز المناعة وااللتهابات 
وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض الجهاز العصبي 

زي واالالم واالمراض الجلدية وامراض التهاب المعدة المرك
واالمعاء واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 
االستقالبية وامراض االورام وامراض العيون وامراض 

 . الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شيركة مين نيوجيرسيي، ون جونسيون انيد جونسيون  :العنوان 

، الوالييات المتحيدة 03955بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 
 رام هللا ,01ب .ص

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32842  56316 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  69 :في الصنف 

  Date: 08/01/2018  03/00/6003: التاريخ 
  In Respect of: fOOD -Potato البطاطا -مواد غذائيه : من اجل 

 In the name of: Amjad Suleiman Hussein امجد سليمان حسين شديد : بأسم 
Shadeed  

طييييولكرم -الطييييابق الثالييييث -عمييييارة امجييييد بييييدران :العنييييوان 
0309090639  

Address: Building Amjad Badran -Third floor 
-Tulkarem 0569090259  

طولكرم -الطابق الثالث -عمارة امجد بدران: عنوان التبليغ 
0309090639  

 

Address for Services :  Building Amjad 
Badran -Third floor -Tulkarem 0569090259   

 مشروطة بعدممنح حماية على كلمة بوتيتو 
 

   
 

 
  

762

763
 

 

  

  Trade Mark No.: 32843  56315 :ية رقم العالمة التجار
  In Class: 12  06 :في الصنف 

  Date: 09/01/2018  09/00/6003: التاريخ 
  In Respect of: Accessories Car كماليات السيارات : من اجل 
 In the name of: SHARIKET HALA CAR شركة هال كار لكماليات السيارات : بأسم 

LEKMALEYAT AL SYARAT  
 Address: NABLUS SHARE FISAL JAWAL  0393300900شار  فيصل جوال  -نابلس  :العنوان 

0598500900  
  0393300900شار  فيصل جوال  -نابلس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  NABLUS SHARE 
FISAL JAWAL 0598500900   
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  Trade Mark No.: 32844  56311 :ية رقم العالمة التجار
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 09/01/2018  09/00/6003: التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالنات: من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , المكتبي

تنظيم المعارض التجارية للغايات , او تجاريةلشركات صناعية 

الخدمات الترويجية المقدمة من قبل , االعالنية او التجارية

شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية 

خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج , للعمالء

, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص االعالنية, المبيعات

, المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز خدمات

, (الطراف اخرى)ترويج المبيعات , عرض المنتوجات

ترويج وخدمات ادارة مراكز , المبيعات في مزادات عامة

خدمات المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من , التسوق

وكاالت , طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية

, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير االستيراد

شراء المنتوجات والخدمات )خدمات التوريد لالطراف االخرى 

, ادارة الملفات المحوسبة, توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االعالنات, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة

نشر مواد , تأجير المساحات اإلعالنية, تاجير االت البيع

البحث عن , المساعدة في إدارة األعمال, الدعاية واإلعالن

تجميع المعلومات في , المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بيانات حاسوب

, المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية, واإلعالن

تحديث , ن بالبريد المباشراإلعال, إدارة أعمال فناني التمثيل

لصق , دراسات السوق, نسخ الوثائق, مواد الدعاية واإلعالن

, إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن الخارجي, اإلعالنات

نشر نصوص , تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; modelling services for sales promotions 
or advertising purposes; edition of advertising 
texts; shop-window dressing; assistance 
services for the operating of a commercial 
company on a franchise basis; product 
demonstration; sales promotion (for third 
parties); sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying 
services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies); 
distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; 
rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
compilation of information into computer 
databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management 
of performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن

خدمات تجميع , تجزئة باي طريقة كانتالبيع بالجملة وبال

تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

 من معاينتها و شرائها 

outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods  

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية المساهمة : بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharikat Sinokrot 
Lilmantoojat Alghitha'iyyeh Al Musahama Al 
Khususiyyeh Al Mahduda  

  Address: Ramallah رام هللا  :العنوان 
  5ط -برج رام هللا التجاري :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32845  56313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2  6 :في الصنف 
  Date: 09/01/2018  09/00/6003: التاريخ 
ة ِحبر للطباعة؛ خراطي  حبر للطابعات قابلة إلعاد: من اجل 

للناسخات الفوتوغرافية؛ حبر [ حبر]التعبئة؛ مساحيق طباعة 
لدباغة الجلود؛ أصباغ؛ زيوت مضادة للصد؛ صمغ مصطكاوي 

 . ؛ أصباغ لألطعمة؛ ِدهانات؛ صبغات[راتنج طبيعي]

In Respect of: printing ink; edible ink 
cartridges, filled, for printers; toners [ink] for 
photocopiers; ink for skin-dressing; dyes; anti-
rust oils; mastic [natural resin]; food dyes; 
paints; pigments.  

 In the name of: Shenzhen Asta Official ، ليمتد .شينزهين أستا اوفيشيال كونسيومابل كو: بأسم 
Consumable Co., Ltd  

، 00بالنييت نمبيير ، كيياوجين بيونيرينييغ بييارك، 6/اف :العنييوان 
، لونغييييانغ .ديسييييت-، لونغييييانغ سيييياب.نانليييييان جينكيييييان روود

 ، شينزهين، غوانغدونغ، الصين .ديست

Address: F/2, Caogen Pioneering Park, Plant 
No.16, Nanlian Jinqian Rd., Longgang Sub-
dist., Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, 
China  

 فلسطين -الضفة الغربية-طمون: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن

خدمات تجميع , تجزئة باي طريقة كانتالبيع بالجملة وبال

تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

 من معاينتها و شرائها 

outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods  

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية المساهمة : بأسم 
 الخصوصية المحدودة 

In the name of: Sharikat Sinokrot 
Lilmantoojat Alghitha'iyyeh Al Musahama Al 
Khususiyyeh Al Mahduda  

  Address: Ramallah رام هللا  :العنوان 
  5ط -برج رام هللا التجاري :عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32846  56310 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 09/01/2018  09/00/6003: التاريخ 
مستحضرات صيدالنية؛ مستحضرات صحية : من اجل 

جات طبية تستعمل لنظافة الفم؛ اللصقات و الغراض طبية؛ منت

المطهرات؛ اللصقات الطبية تستعمل لنظافة الفم؛ اللصقات مع 

 . المواد الفعالة لعالج حمى المثانة والقال 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
medicinal products for mouth hygienic use; 
plasters and disinfectants; medicinal plasters 
for mouth hygienic use; plasters with active 
substances for treating fever bladders and 
aphthae.  

 In the name of: SYLPHAR, naamloze سيلفار، ناملوزي فينوتشاب : بأسم 
vennootschap  

 Address: Xavier De Cocklaan 42, B-9831 دورلي، بلجيكا  9350-، بي16ير دو كوكالن كزافي :العنوان 
Deurle, Belgium  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32848  56313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  01 :في الصنف 

  Date: 09/01/2018  09/00/6003: التاريخ 
ط وساعات اليد الكهربية؛ ساعات يد؛ ساعات الحائ: من اجل 

أحزمة جلدية لساعات اليد؛ سالسل للساعات؛ آلية التحريك 
صناعة ]في ساعات الحائط و ساعات اليد؛ أقراص مدرجة 

؛ ُعلب للساعات؛ أجهزة دقيقة [ساعات الحائط وساعات اليد
؛ [مجوهرات غير ثمينة]لقياس الوقت؛ مجوهرات مقلدة 

 . مجوهرات

In Respect of: Wristwatches; clocks and 
watches, electric; straps for wristwatches; 
watch chains; movements for clocks and 
watches; dials (clock and watchmaking); 
watch cases; chronometric instruments; paste 
jewellery (costume jewelry (Am.)); jewellery.  

  In the name of: LIN RUIHONG لين رويهونغ : بأسم 
فييولي تيياويوان، زينغشييا رود، بييايون  0900 -3دي :العنييوان 

ديسيييييتريكت، غوانغزهيييييو سييييييتي، غوانغيييييدونغ بيييييروفينس، 
 جمهورية الصين الشعبية 

Address: d5-1901 fuli taoyuan, zengcha road, 
baiyun district, guangzhou city, guangdong 
province, people’s republic of china  

 دولة فلسطين  ––طمون : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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768
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  Trade Mark No.: 32847  56310 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 09/01/2018  09/00/6003: التاريخ 
منتجات صيدالنية للعناية بالبشرة و للشفاء : من اجل 

وللتصحيح الجمالي للبشرة وعالج الندوب و مستحضرات 
لإلستخدام الطبي وبالتحديد كريمات و حليب ولوسيونات و جل 
و مساحيق طبية للعناية بالبشرة و للشفاء و التصحيح 

 . لي للبشرة وعالج الندوبالجما

In Respect of: Pharmaceutical products for 
skin care, for healing and aesthetic correction 
of the skin and for treatment of scars, 
preparations for medical use, namely creams, 
milks, lotion, gels and powders of medical skin 
care, for healing and aesthetic correction of the 
skin and for treatment of scars.  

  in the name of: sylphar, naamloze vennootschap سيلفار، ناملوزي فينوتشاب : بأسم 
 Address: Xavier De Cocklaan 42, B-9831 دورلي، بلجيكا  9350-، بي16كزافيير دو كوكالن  :العنوان 

Deurle, Belgium  
 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32848  56313 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  01 :في الصنف 

  Date: 09/01/2018  09/00/6003: التاريخ 
ط وساعات اليد الكهربية؛ ساعات يد؛ ساعات الحائ: من اجل 

أحزمة جلدية لساعات اليد؛ سالسل للساعات؛ آلية التحريك 
صناعة ]في ساعات الحائط و ساعات اليد؛ أقراص مدرجة 

؛ ُعلب للساعات؛ أجهزة دقيقة [ساعات الحائط وساعات اليد
؛ [مجوهرات غير ثمينة]لقياس الوقت؛ مجوهرات مقلدة 

 . مجوهرات

In Respect of: Wristwatches; clocks and 
watches, electric; straps for wristwatches; 
watch chains; movements for clocks and 
watches; dials (clock and watchmaking); 
watch cases; chronometric instruments; paste 
jewellery (costume jewelry (Am.)); jewellery.  

  In the name of: LIN RUIHONG لين رويهونغ : بأسم 
فييولي تيياويوان، زينغشييا رود، بييايون  0900 -3دي :العنييوان 

ديسيييييتريكت، غوانغزهيييييو سييييييتي، غوانغيييييدونغ بيييييروفينس، 
 جمهورية الصين الشعبية 

Address: d5-1901 fuli taoyuan, zengcha road, 
baiyun district, guangzhou city, guangdong 
province, people’s republic of china  

 دولة فلسطين  ––طمون : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32849  56319 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  60 :في الصنف 

  Date: 10/01/2018  00/00/6003: التاريخ 
األصناف غير واردة )براويظ الصور  –راياالم –األثاث: من اجل 

المصنوعة من الخشب والفلين والغاب ( ضمن فئات أخرى
وعظم  –الصفصاف والقرون والعظم والعاج -والخيزران

والصدف والكهرمان وم الآللئ والرخفة والسيلولويد  –الحوت
 (. بالستيك)وما يقوم مقام تلك المواد من اللدائن 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics  

 In the name of: shariket moblilyum fatoom م لتجارة وصناعة المفروشات شركة موبيليوم فطو: بأسم 
ltejaret wa sena'et al mafroushat  

  Address: nablus - jawwal : 0595803628  0353305063: جوال  -نابلس  :العنوان 
عمارة سعد الدين  -شار  العدل  -نابلس : عنوان التبليغ 

  0393305063جوال _ 0الطابق 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32849  56319 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  60 :في الصنف 

  Date: 10/01/2018  00/00/6003: التاريخ 
األصناف غير واردة )براويظ الصور  –راياالم –األثاث: من اجل 

المصنوعة من الخشب والفلين والغاب ( ضمن فئات أخرى
وعظم  –الصفصاف والقرون والعظم والعاج -والخيزران

والصدف والكهرمان وم الآللئ والرخفة والسيلولويد  –الحوت
 (. بالستيك)وما يقوم مقام تلك المواد من اللدائن 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics  

 In the name of: shariket moblilyum fatoom م لتجارة وصناعة المفروشات شركة موبيليوم فطو: بأسم 
ltejaret wa sena'et al mafroushat  

  Address: nablus - jawwal : 0595803628  0353305063: جوال  -نابلس  :العنوان 
عمارة سعد الدين  -شار  العدل  -نابلس : عنوان التبليغ 

  0393305063جوال _ 0الطابق 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

770

771

 

  

  Trade Mark No.: 32852  56336 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  16 :في الصنف 

  Date: 11/01/2018  00/00/6003: التاريخ 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم : من اجل 

ات التحاليل واالبحاث الصناعية، خدمات المتعلقة بها، خدم
 تصميم وتطوير عتاد برامج الكمبيوت 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; legal services.  

 In the name of: Sharekat Artevisoin llestthmar شركة ارتفجن لالستثمار الهندسي مساهمة خصوصية : بأسم 
Alhandasi Mosahama Khososiya  

 Address: Falestine Ramallah Shar'e Alersal  1فلسطين رام هللا شار  االرسال مبنى جيت وي ط  :العنوان 
Mabna Gate Way Tabeq 4  

فلسطين رام هللا شار  االرسال مبنى جيت : عنوان التبليغ 
  1وي ط 

 

Address for Services :  Falestine Ramallah 
Shar'e Alersal Mabna Gate Way Tabeq 4   

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق : مالحظة 
لعبارات والرسومات الحماية المطلق باستخدام الكلمات وا

 الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32853  56335 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4  1 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
قوالب فحم قابلة  فحم؛ قوالب فحم؛ فحم الكوك؛: من اجل 

لالحتراق؛ قوالب خشب؛ فحم بني؛ وجميعها تستعمل لالراجيل 
 والدخان 

In Respect of: Coal; Coal briquettes; Coke; 
Briquettes (Combustible-); Wood briquettes; 
Lignite, all used for Hookah (shisha) and 
smoking  

  In the name of: bmj industries fz-llc . م  ذ م -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
الجزيييرة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية  :العنييوان 
 المتحدة 

Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32856  56330 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
سجائر، سيجار، تبغ، التبغ الخام والمصنع، علب : من اجل 

، (سيجار رفيع)، تبغ مضغ، سيجاريلو سيجار، علب سجائر
معسل، أدوات المدخنين، ، والعات المدخنين، فالتر للسجائر، 

 أعواد الثقاب، علب كبريت 

In Respect of: Cigarette, cigars, tobacco, raw 
and manufactured tobacco, cigar cases, cases 
(cigarette-), chewing tobacco, cigarillos, 
molasses, smokers' articles, lighters for 
smokers, filters (cigarette-), matches and 
match boxes.  

  In the name of: bmj industries fz-llc . ذ م م  -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
الجزيييرة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية  :العنييوان 
 المتحدة 

Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

772

773

774

  

  Trade Mark No.: 32854  56331 :مة التجارية رقم العال
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
سجائر، سيجار، تبغ، التبغ الخام والمصنع، علب : من اجل 

، (سيجار رفيع)سيجار، علب سجائر، تبغ مضغ، سيجاريلو 
لمدخنين، فالتر للسجائر، معسل، أدوات المدخنين، ، والعات ا

 أعواد الثقاب، علب كبريت 

In Respect of: Cigarette, cigars, tobacco, raw 
and manufactured tobacco, cigar cases, cases 
(cigarette-), chewing tobacco, cigarillos, 
molasses, smokers' articles, lighters for 
smokers, filters (cigarette-), matches and 
match boxes.  

  In the name of: BMJ INDUSTRIES FZ-LLC . ذ م م  -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
الجزيييرة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية  :العنييوان 
 المتحدة 

Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32856  56330 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
سجائر، سيجار، تبغ، التبغ الخام والمصنع، علب : من اجل 

، (سيجار رفيع)، تبغ مضغ، سيجاريلو سيجار، علب سجائر
معسل، أدوات المدخنين، ، والعات المدخنين، فالتر للسجائر، 

 أعواد الثقاب، علب كبريت 

In Respect of: Cigarette, cigars, tobacco, raw 
and manufactured tobacco, cigar cases, cases 
(cigarette-), chewing tobacco, cigarillos, 
molasses, smokers' articles, lighters for 
smokers, filters (cigarette-), matches and 
match boxes.  

  In the name of: bmj industries fz-llc . ذ م م  -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
الجزيييرة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية  :العنييوان 
 المتحدة 

Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

  

  Trade Mark No.: 32854  56331 :مة التجارية رقم العال
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
سجائر، سيجار، تبغ، التبغ الخام والمصنع، علب : من اجل 

، (سيجار رفيع)سيجار، علب سجائر، تبغ مضغ، سيجاريلو 
لمدخنين، فالتر للسجائر، معسل، أدوات المدخنين، ، والعات ا

 أعواد الثقاب، علب كبريت 

In Respect of: Cigarette, cigars, tobacco, raw 
and manufactured tobacco, cigar cases, cases 
(cigarette-), chewing tobacco, cigarillos, 
molasses, smokers' articles, lighters for 
smokers, filters (cigarette-), matches and 
match boxes.  

  In the name of: BMJ INDUSTRIES FZ-LLC . ذ م م  -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
الجزيييرة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية  :العنييوان 
 المتحدة 

Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32857  56330 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
سجائر، سيجار، تبغ، التبغ الخام والمصنع، علب : جل من ا

، (سيجار رفيع)سيجار، علب سجائر، تبغ مضغ، سيجاريلو 
معسل، أدوات المدخنين، ، والعات المدخنين، فالتر للسجائر، 

 أعواد الثقاب، علب كبريت 

In Respect of: Cigarette, cigars, tobacco, raw 
and manufactured tobacco, cigar cases, cases 
(cigarette-), chewing tobacco, cigarillos, 
molasses, smokers' articles, lighters for 
smokers, filters (cigarette-), matches and 
match boxes.  

  In the name of: BMJ INDUSTRIES FZ-LLC . ذ م م  -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
رة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية الجزييي :العنييوان 
 المتحدة 

Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
ات الوصفية واألرقام باستخدام الكلمات والعبارات والرسوم
 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32858  56333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
لب سجائر، سيجار، تبغ، التبغ الخام والمصنع، ع: من اجل 

، (سيجار رفيع)سيجار، علب سجائر، تبغ مضغ، سيجاريلو 
معسل، أدوات المدخنين، ، والعات المدخنين، فالتر للسجائر، 

 أعواد الثقاب، علب كبريت 

In Respect of: Cigarette, cigars, tobacco, raw 
and manufactured tobacco, cigar cases, cases 
(cigarette-), chewing tobacco, cigarillos, 
molasses, smokers' articles, lighters for 
smokers, filters (cigarette-), matches and 
match boxes.  

  In the name of: BMJ INDUSTRIES FZ-LLC . ذ م م  -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
الجزيييرة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية  :العنييوان 

 دة المتح
Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32862  56306 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
شامبو؛ طالء الشفاه؛ مستحضرات تجميل؛ أقنعة : من اجل 

تجميلية؛ أطقم تجميل؛ كريمات تبيض البشرة؛ عطور؛ بخور؛ 
 مستحضرات تنظيف؛ منظفات أسنان 

In Respect of: Shampoos; lipsticks; cosmetics; 
beauty masks; cosmetic kits; skin whitening 
creams; perfumes; incense; cleaning 
preparations; dentifrices  

 In the name of: Guangzhou Jibei ، ال تي دي .جوانجزهو جيبي بايوتيكنولوجي كو: بأسم 
Biotechnology Co., Ltd  

بييايين , 333يسييت رود ييين تشييينج و, 0005رووم  :العنييوان 
 ديستركت، جوانجزهو، الصين 

Address: Room 1613, Yun Cheng West Road 
888, Baiyun District, Guangzhou, China  

  036.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
ت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام باستخدام الكلما

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32858  56333 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
لب سجائر، سيجار، تبغ، التبغ الخام والمصنع، ع: من اجل 

، (سيجار رفيع)سيجار، علب سجائر، تبغ مضغ، سيجاريلو 
معسل، أدوات المدخنين، ، والعات المدخنين، فالتر للسجائر، 

 أعواد الثقاب، علب كبريت 

In Respect of: Cigarette, cigars, tobacco, raw 
and manufactured tobacco, cigar cases, cases 
(cigarette-), chewing tobacco, cigarillos, 
molasses, smokers' articles, lighters for 
smokers, filters (cigarette-), matches and 
match boxes.  

  In the name of: BMJ INDUSTRIES FZ-LLC . ذ م م  -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
الجزيييرة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية  :العنييوان 

 دة المتح
Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32862  56306 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
شامبو؛ طالء الشفاه؛ مستحضرات تجميل؛ أقنعة : من اجل 

تجميلية؛ أطقم تجميل؛ كريمات تبيض البشرة؛ عطور؛ بخور؛ 
 مستحضرات تنظيف؛ منظفات أسنان 

In Respect of: Shampoos; lipsticks; cosmetics; 
beauty masks; cosmetic kits; skin whitening 
creams; perfumes; incense; cleaning 
preparations; dentifrices  

 In the name of: Guangzhou Jibei ، ال تي دي .جوانجزهو جيبي بايوتيكنولوجي كو: بأسم 
Biotechnology Co., Ltd  

بييايين , 333يسييت رود ييين تشييينج و, 0005رووم  :العنييوان 
 ديستركت، جوانجزهو، الصين 

Address: Room 1613, Yun Cheng West Road 
888, Baiyun District, Guangzhou, China  

  036.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق 
ت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام باستخدام الكلما

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32857  56330 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
سجائر، سيجار، تبغ، التبغ الخام والمصنع، علب : جل من ا

، (سيجار رفيع)سيجار، علب سجائر، تبغ مضغ، سيجاريلو 
معسل، أدوات المدخنين، ، والعات المدخنين، فالتر للسجائر، 

 أعواد الثقاب، علب كبريت 

In Respect of: Cigarette, cigars, tobacco, raw 
and manufactured tobacco, cigar cases, cases 
(cigarette-), chewing tobacco, cigarillos, 
molasses, smokers' articles, lighters for 
smokers, filters (cigarette-), matches and 
match boxes.  

  In the name of: BMJ INDUSTRIES FZ-LLC . ذ م م  -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
رة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية الجزييي :العنييوان 
 المتحدة 

Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

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

 

   

 

 
  

775

776
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  Trade Mark No.: 32859  56339 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
سجائر، سيجار، تبغ، التبغ الخام والمصنع، علب : من اجل 

، (سيجار رفيع)سيجار، علب سجائر، تبغ مضغ، سيجاريلو 
معسل، أدوات المدخنين، ، والعات المدخنين، فالتر للسجائر، 

 أعواد الثقاب، علب كبريت 

In Respect of: Cigarette, cigars, tobacco, raw 
and manufactured tobacco, cigar cases, cases 
(cigarette-), chewing tobacco, cigarillos, 
molasses, smokers' articles, lighters for 
smokers, filters (cigarette-), matches and 
match boxes.  

  In the name of: bmj industries fz-llc . ذ م م  -ح.م.بي ام جيه اندستريز ش: بأسم 
الجزيييرة الحمييراء، رأس الخيميية، االمييارات العربييية  :العنييوان 
 المتحدة 

Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE  

  036ص ب  -بيت ساحور : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

777

778

778

 

  

  Trade Mark No.: 32863  56305 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  0 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
غراض المنزلية؛ مجارش خالطات كهربائية لأل: من اجل 

إلستخدام المطبخ، كهربائية؛ آالت المطبخ الكهربائية؛ مطاحن 
؛ عصائر فواكه [بخالف التي تدار باليد]لألغراض المنزلية 

كهربائية لألغراض المنزلية؛ غساالت صحون؛ ساحقات 
نفايات المجاري؛ أجهزة غسيل؛ آالت التخلص من النفايات؛ 

 دار باليد مطاحن قهوة بخالف التي ت

In Respect of: Blenders, electric, for household 
purposes; crushers for kitchen use, electric; 
kitchen machines, electric; mills for household 
purposes, other than hand-operated; fruit 
presses, electric, for household purposes; 
dishwashers; sewage pulverizers; washing 
apparatus; garbage [waste] disposals; coffee 
grinders, other than hand-operated  

بيجينج اكسينسابريوسي هوم اليف سباليس برودكتس : بأسم 
 . ، ال تي دي.كو

In the name of: Beijing Xinsaipuruisi Home 
Life Supplies Products Co., Ltd.  

، بليوك إييه، جوكيوي 0، فليور 0000 - 0099رووم  :وان العن
هييويهي سيياوث سييتريت، بانبيييديان فيليييج،  0006يييوان، رقييم 

 جاوبيديان تاونشيب، جاويانج ديستريكت، بكين، الصين 

Address: Room1099-1101, Floor 1, Block A, 
GuocuiYuan, No.1102 Huihe South Street, 
Banbidian Village, Gaobeidian Township, 
Chaoyang District, Beijing, China  

  036.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32864  56301 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  60 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
ألواح تقطيع للمطبخ؛ أوعية طهو؛ أواني مطبخ؛ : من اجل 

أوعية لإلستعمال المنزلي أو للمطبخ؛ مقالي مجوفة غير 
كهربائية؛ أواني طهو غير كهربائية؛ أوتوكالفات ، غير 
كهربائية، للطبخ؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أواني فخارية؛ 

 أوعية شرب 

In Respect of: Cutting boards for the kitchen; 
cooking pots; kitchen utensils; containers for 
household or kitchen use; deep fryers, non-
electric; cooking utensils, non-electric; 
autoclaves, non-electric, for cooking; utensils 
for household purposes; pottery; drinking 
vessels  

بيجينج اكسينسابريوسي هوم اليف سباليس برودكتس : م بأس
 . ، ال تي دي.كو

In the name of: Beijing Xinsaipuruisi Home 
Life Supplies Products Co., Ltd.  

، بليوك إييه، جوكيوي 0، فليور 0000 - 0099رووم  :العنوان 
هييويهي سيياوث سييتريت، بانبيييديان فيليييج،  0006يييوان، رقييم 
 اونشيب، جاويانج ديستريكت، بكين، الصين جاوبيديان ت

Address: Room1099-1101, Floor 1, Block A, 
GuocuiYuan, No.1102 Huihe South Street, 
Banbidian Village, Gaobeidian Township, 
Chaoyang District, Beijing, China  

  036.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32864  56301 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  60 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
ألواح تقطيع للمطبخ؛ أوعية طهو؛ أواني مطبخ؛ : من اجل 

أوعية لإلستعمال المنزلي أو للمطبخ؛ مقالي مجوفة غير 
كهربائية؛ أواني طهو غير كهربائية؛ أوتوكالفات ، غير 
كهربائية، للطبخ؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أواني فخارية؛ 

 أوعية شرب 

In Respect of: Cutting boards for the kitchen; 
cooking pots; kitchen utensils; containers for 
household or kitchen use; deep fryers, non-
electric; cooking utensils, non-electric; 
autoclaves, non-electric, for cooking; utensils 
for household purposes; pottery; drinking 
vessels  

بيجينج اكسينسابريوسي هوم اليف سباليس برودكتس : م بأس
 . ، ال تي دي.كو

In the name of: Beijing Xinsaipuruisi Home 
Life Supplies Products Co., Ltd.  

، بليوك إييه، جوكيوي 0، فليور 0000 - 0099رووم  :العنوان 
هييويهي سيياوث سييتريت، بانبيييديان فيليييج،  0006يييوان، رقييم 
 اونشيب، جاويانج ديستريكت، بكين، الصين جاوبيديان ت

Address: Room1099-1101, Floor 1, Block A, 
GuocuiYuan, No.1102 Huihe South Street, 
Banbidian Village, Gaobeidian Township, 
Chaoyang District, Beijing, China  

  036.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32864  56301 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  60 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  01/00/6003: التاريخ 
ألواح تقطيع للمطبخ؛ أوعية طهو؛ أواني مطبخ؛ : من اجل 

أوعية لإلستعمال المنزلي أو للمطبخ؛ مقالي مجوفة غير 
كهربائية؛ أواني طهو غير كهربائية؛ أوتوكالفات ، غير 
كهربائية، للطبخ؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أواني فخارية؛ 

 أوعية شرب 

In Respect of: Cutting boards for the kitchen; 
cooking pots; kitchen utensils; containers for 
household or kitchen use; deep fryers, non-
electric; cooking utensils, non-electric; 
autoclaves, non-electric, for cooking; utensils 
for household purposes; pottery; drinking 
vessels  

بيجينج اكسينسابريوسي هوم اليف سباليس برودكتس : م بأس
 . ، ال تي دي.كو

In the name of: Beijing Xinsaipuruisi Home 
Life Supplies Products Co., Ltd.  

، بليوك إييه، جوكيوي 0، فليور 0000 - 0099رووم  :العنوان 
هييويهي سيياوث سييتريت، بانبيييديان فيليييج،  0006يييوان، رقييم 
 اونشيب، جاويانج ديستريكت، بكين، الصين جاوبيديان ت

Address: Room1099-1101, Floor 1, Block A, 
GuocuiYuan, No.1102 Huihe South Street, 
Banbidian Village, Gaobeidian Township, 
Chaoyang District, Beijing, China  

  036.بيت ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32865  56823 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  7 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  41/14/6148: التاريخ 
خالطات كهربائية لألغراض المنزلية؛ مجارش : من اجل 

إلستخدام المطبخ، كهربائية؛ آالت المطبخ الكهربائية؛ مطاحن 
؛ عصائر فواكه [بخالف التي تدار باليد]لألغراض المنزلية 

كهربائية لألغراض المنزلية؛ غساالت صحون؛ ساحقات 
ات؛ نفايات المجاري؛ أجهزة غسيل؛ آالت التخلص من النفاي

 مطاحن قهوة بخالف التي تدار باليد 

In Respect of: Blenders, electric, for household 
purposes; crushers for kitchen use, electric; 
kitchen machines, electric; mills for household 
purposes, other than hand-operated; fruit 
presses, electric, for household purposes; 
dishwashers; sewage pulverizers; washing 
apparatus; garbage [waste] disposals; coffee 
grinders, other than hand-operated  

بيجينج اكسينسابريوسي هوم اليف سباليس برودكتس : بأسم 
 . ، ال تي دي.كو

In the name of: Beijing Xinsaipuruisi Home 
Life Supplies Products Co., Ltd.  

، بلوو  ييوه، جوكووي 4، فلوور 4414 - 4111رووم  :العنوان 
هووويهي سوواور سووتريب، بانبيووديان فيلوويج،  4416يوووان، رقووم 

 جاوبيديان تاونشيب، جاويانج ديستريكب، بكين، الصين 

Address: Room1099-1101, Floor 1, Block A, 
GuocuiYuan, No.1102 Huihe South Street, 
Banbidian Village, Gaobeidian Township, 
Chaoyang District, Beijing, China  

  486.بيب ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

779

779
 

  

  Trade Mark No.: 32866  56822 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  64 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  41/14/6148: التاريخ 
ألواح تقطيع للمطبخ؛ أوعية طهو؛ أواني مطبخ؛ : من اجل 

أوعية لإلستعمال المنزلي أو للمطبخ؛ مقالي مجوفة غير 
كهربائية؛ أواني طهو غير كهربائية؛ أوتوكالفات ، غير 
كهربائية، للطبخ؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أواني فخارية؛ 

 أوعية شرب 

In Respect of: Cutting boards for the kitchen; 
cooking pots; kitchen utensils; containers for 
household or kitchen use; deep fryers, non-
electric; cooking utensils, non-electric; 
autoclaves, non-electric, for cooking; utensils 
for household purposes; pottery; drinking 
vessels  

بيجينج اكسينسابريوسي هوم اليف سباليس برودكتس : بأسم 
 . ، ال تي دي.كو

In the name of: Beijing Xinsaipuruisi Home 
Life Supplies Products Co., Ltd.  

، بلوو  ييوه، جوكووي 4، فلوور 4414 - 4111رووم  :العنوان 
هووويهي سوواور سووتريب، بانبيووديان فيلوويج،  4416يوووان، رقووم 

 جاوبيديان تاونشيب، جاويانج ديستريكب، بكين، الصين 

Address: Room1099-1101, Floor 1, Block A, 
GuocuiYuan, No.1102 Huihe South Street, 
Banbidian Village, Gaobeidian Township, 
Chaoyang District, Beijing, China  

  486.بيب ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32867  56827 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  41/14/6148: التاريخ 
 , In Respect of: Tobacco , Smokers Articles التبغ و ادوات المدخنين والثقاب : من اجل 

Matches  
 In the name of: Sharekat Alsendebad شركة السندباد الذهبي لتجارة التبغ والمعسل : بأسم 

Althahabi Letejarat Atebgh Walmosel  
 -شوار  واي ام سوي ايوه  -بيوب سواحور  -بيوب لحوم  :العنوان 

 فلسطين –قرب مسجد هرس 
Address: Bait Lahem -bait Sahour - Sharea 
Y.M.C.A - Qurb Masjed Harasah- Palestine .  

  1311141417جوال : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

780

781

 

  

  Trade Mark No.: 32866  56822 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  64 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  41/14/6148: التاريخ 
ألواح تقطيع للمطبخ؛ أوعية طهو؛ أواني مطبخ؛ : من اجل 

أوعية لإلستعمال المنزلي أو للمطبخ؛ مقالي مجوفة غير 
كهربائية؛ أواني طهو غير كهربائية؛ أوتوكالفات ، غير 
كهربائية، للطبخ؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أواني فخارية؛ 

 أوعية شرب 

In Respect of: Cutting boards for the kitchen; 
cooking pots; kitchen utensils; containers for 
household or kitchen use; deep fryers, non-
electric; cooking utensils, non-electric; 
autoclaves, non-electric, for cooking; utensils 
for household purposes; pottery; drinking 
vessels  

بيجينج اكسينسابريوسي هوم اليف سباليس برودكتس : بأسم 
 . ، ال تي دي.كو

In the name of: Beijing Xinsaipuruisi Home 
Life Supplies Products Co., Ltd.  

، بلوو  ييوه، جوكووي 4، فلوور 4414 - 4111رووم  :العنوان 
هووويهي سوواور سووتريب، بانبيووديان فيلوويج،  4416يوووان، رقووم 

 جاوبيديان تاونشيب، جاويانج ديستريكب، بكين، الصين 

Address: Room1099-1101, Floor 1, Block A, 
GuocuiYuan, No.1102 Huihe South Street, 
Banbidian Village, Gaobeidian Township, 
Chaoyang District, Beijing, China  

  486.بيب ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32867  56827 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  41/14/6148: التاريخ 
 , In Respect of: Tobacco , Smokers Articles التبغ و ادوات المدخنين والثقاب : من اجل 

Matches  
 In the name of: Sharekat Alsendebad شركة السندباد الذهبي لتجارة التبغ والمعسل : بأسم 

Althahabi Letejarat Atebgh Walmosel  
 -شوار  واي ام سوي ايوه  -بيوب سواحور  -بيوب لحوم  :العنوان 

 فلسطين –قرب مسجد هرس 
Address: Bait Lahem -bait Sahour - Sharea 
Y.M.C.A - Qurb Masjed Harasah- Palestine .  

  1311141417جوال : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32868  56828 :رقم العالمة التجارية 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 14/01/2018  41/14/6148: التاريخ 
االيواء  -خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل 
 . المؤقب

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.  

 In the name of: NEDAL MSAOUD نضال مسعود دمحم ستيتي : بأسم 
MOUHAMMED STETE  

  Address: JENIN - SHARE`E FELSTEEN شار  فلسطين / الشار  العسكري سابقا  -جنين  :العنوان 
شار  حيفا دوار الداخلية بجانب اتحاد -جنين : عنوان التبليغ 

 المقاولين 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32869  56821 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 15/01/2018  43/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Ready - made clothing . المالبس جاهزة: من اجل 
 In the name of: Mohammed Bassam دمحم بسام دمحم حنتولي : بأسم 

mohammed hantouli  
 عمارة هشام السوقي  -شار  الناصرة  -جنين  :العنوان 
  1311681664: جوال 

Address: jenin -Share. alnasreh -amaret 
hesham alsoqi  

عمارة هشام  -شار  الناصرة  -جنين : عنوان التبليغ 
  1311681664: السوقي جوال 

 

Address for Services :  jenin -Share. 
alnasreh -amaret hesham alsoqi   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

  Trade Mark No.: 32870  56871 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 29  61 :في الصنف 

  Date: 15/01/2018  43/14/6148: التاريخ 
بقول محفوظة ، ثوم محفوظ ، عدس محفوظ ، فول : من اجل 

سوداني معالج ، بازالء محفوظة ، زبيب ، فول صويا محفوظ 
 للطعام ، بندق محضر ، مكسرات 

In Respect of: Beans, preserved , Garlic 
(Preserved) , Lentils, preserved , Peanuts, 
processed , Peas, preserved , Raisins , Soya 
beans, preserved, for food , Nuts, prepared , 
Nuts  

  In the name of: Nooh Marwan Hamad Hamad نوح مروان حمد حمد : بأسم 
  Address: Kufer Aldeak Salfit كفر الديك سلفيب  :العنوان 

 كفر الديك سلفيب : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Kufer Aldeak Salfit  
 

 
 

   
 

 
 
  

782

783
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  Trade Mark No.: 32871  56874 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 15/01/2018  43/14/6148: التاريخ 
المشروبات ، مشروبات الطاقة ، مشروبات غير : من اجل 
 كحولية 

In Respect of: Beverages, Energy drinks, 
Beverages Non-Alcoholic.  

 In the name of: Sharket Solid Lil Mawad Al شركة سوليد للمواد الغذائية : بأسم 
Ghetha'aya  

  Address: Ramallah - Palestine فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -المحامي علي بزار : عنوان التبليغ 

  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

784

785 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32872  56876 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 15/01/2018  43/14/6148: التاريخ 
 

 
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسويب المحمولوة : من اجل 

باليووووود؛ الحواسووووويب اللوحيوووووة؛ األجهوووووزة واألدوات الخاصوووووة 
باالتصواالت السولكية والالسولكية؛ الهواتوف؛ الهواتوف النقالوة؛ 
الهواتووف الذكيووة؛ أجهووزة االتصوواالت الالسوولكية لنقوول الصوووت 
والبيانووات والصووور والمحتويووات الصوووتية ومحتويووات الفيووديو 
وذات الوسووائا المتعووددة؛ أجهووزة اتصووال الشووبكات؛ األجهووزة 
الرقمية االلكترونية المحمولوة باليود التوي تسومل بالودخول الو  
االنترنوووب ومووون اجووول ارسوووال واسوووتالم وتخوووزين المكالموووات 

الرقميووة؛  الهاتفيووة والبريوود االلكترونووي وغيرهووا موون البيانووات
القابل للوووبس؛ األجهوووزة الرقميوووة االلكترونيوووة العتووواد الحاسووووبي

القابلووة للووبس التووي تسوومل بالوودخول الوو  االنترنووب وموون اجوول 
ارسوووووال واسوووووتالم وتخوووووزين المكالموووووات الهاتفيوووووة والبريووووود 
االلكترونووي وغيرهووا موون البيانووات الرقميووة؛ السوواعات الذكيووة؛ 

زة متابعوووة النشووواطات الخواتم الذكيوووة؛ أجهوووالنظوووارات الذكيوووة؛
؛ قارئووات [أدوات قيوواس]القابلووة للووبس؛ االسوواور الموصووولة 
الحاسووووووووبية؛ البرمجيوووووووات الكتوووووووب االلكترونيوووووووة؛ البرمجيات

الحاسووووبية مووون اجووول اعوووداد او تشوووكيل او تشوووغيل او الوووتحكم 
بالحواسوويب واألجهووزة الطرفيووة الملحقةبالحواسوويب واألجهووزة 

ت الذكيوة والنظوارات الذكيوة النقالة والهواتف النقالوة والسواعا
القابلوووة للوووبس وسوووماعات األذن وسوووماعات الووورأس واألجهزة

ومسوجالت الصووت وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت
والفيديو وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظموة الترفيوه 

برمجيات تطووووووير التطبيقوووووات؛ برمجيوووووات العووووواب المنزليوووووة؛
الفيوديو والمحتويوات ومحتويات الحاسوب؛ المحتويات الصوتية

ذات الوسوووائا المتعوووددة المسوووجلة مسوووبقا والقابلوووة للتنزيووول؛ 
الطرفيووووة الملحقووووة بالحواسوووويب؛ األجهووووزة الطرفيووووة األجهزة

In Respect of: Computers; computer 
hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus 
and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; wireless 
communication devices for the transmission 
of voice, data, images, audio, video, and 
multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet 
and for the sending, receiving, and storing 
telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; wearable computer hardware; 
wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; 
smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected 
bracelets [measuring instruments]; electronic 
book readers; computer software; computer 
software for setting up, configuring, operating 
and controlling computers, computer 
peripherals, mobile devices, mobile 
telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video 
players and recorders, home theatre systems, 
and entertainment systems; application 
development software; computer game 
software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 



444العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

االلكترونيوووة النقالوووة للحواسووويب والهواتوووف النقالوووة واألجهزة
واألجهووووزة االلكترونيووووة القابلووووة للووووبس والسوووواعات الذكيووووة 

وسوووووماعات االذن وسوووووماعات الووووورأس والنظوووووارات الذكيوووووة 
التلفزيووووون وعلووووب الوووودخول ومشووووغالت ومسووووجالت وأجهزة

الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفيوة القابلوة للوبس السوتخدامها 
واألجهزة اإللكترونيوة النقالوة مع الحواسويب والهواتوف النقالوة

والسووووواعات الذكيوووووة والنظوووووارات الذكيوووووة والخوووووواتم الذكيوووووة 
لوورأس وأجهووزة التلفزيووون وعلووب األذن وسووماعات اوسووماعات

والفيديو؛ أجهزة المطابقة الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت
والكشووف البيومتريووة؛ أجهووزة قيوواس التسووار ؛ أجهووزة قيوواس 

أجهزة قيووواس المسوووافة؛ أجهوووزة تسوووجيل المسوووافة؛ االرتفوووا ؛
عوودادات الخطوو ؛ أجهووزة قيوواس الضووغا؛ مؤشوورات الضووغا؛ 

عوورض مثبتووة علوو  عرض وأجهووزة شاشووات مراقبووة وشاشووات
والهواتف الرأس وسماعات رأسوية السوتخدامها موع الحواسويب

الذكيووة واألجهووزة االلكترونيووة النقالووة واألجهووزة االلكترونيووة 
الذكية والنظوووارات الذكيوووة وأجهوووزة القابلوووة للوووبس والسووواعات

التلفزيووووووووون وعلووووووووب الوووووووودخول ومشووووووووغالت ومسووووووووجالت 
وأدوات والفيديو؛ شاشووات عوورض والنظووارات الواقيووة الصوووت

الواقع المعزز واالفتراضوي؛ التحكم والسماعات الرأسية بتقنية
النظوووارات الثالثيوووة االبعووواد؛ النظوووارات؛ النظوووارات الشمسوووية؛ 

النظارات؛ زجوووواج البصووووريات؛ المنتجووووات البصوووورية؛ عدسووووات
األجهووزة واألدوات البصووورية؛ الكووواميرات؛ فالشوووات للكووواميرا؛ 

ت فووأرات الحاسوووب ولبادالوحووات المفوواتيل وفووأرات الحاسوووب
والطابعوات ومشووغالت األقوراص ومشووغالت األقوراص الصوولبة؛ 

الصووووت أجهووزة تسوووجيل ونسوووخ الصوووت؛ مشوووغالت ومسجالت
والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصووت؛ اجهوزة تضوخيم واسوتقبال 
الصوووووت؛ أجهووووزة الصوووووتية الخاصووووة بالمركبووووات؛ أجهووووزة 

والتعرف علووو  الصووووت؛ سوووماعات األذن؛ سوووماعات التسوووجيل
لوورأس؛ الميكروفونووات؛ أجهووزة التلفزيووون؛ أجهووزة االسووتقبال ا

التلفزيون؛ علوووب الووودخول؛ أجهوووزة الراديوووو؛ أجهوووزة وشاشوووات
يرسال واستقبال الراديو؛ واجهات بينية للحواسويب واألجهوزة 

المركبووات المجهووزة بمحركووات وتحديوودا  اإللكترونيووة علوو  متن
ات اللموس لوحات التحكم اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاش

اإلرسواء وأجهوزة الوصول  وأجهوزة الوتحكم عون بعود ومحطوات
الوووتحكم المشوووغلة بواسوووطة الصووووت؛  والمفووواتيل وأجهوووزة

األدوات الخاصوووة باألنظموووة العالميوووة لتحديووود المواقوووع؛األجهزة
مجهووزة بحواسوويب علوو  ]المالحيووة؛ أجهووزة المالحووة للمركبووات

ووم[متنهووا النقالووة للووتحكم بالحواسوويب والهواتووف  ؛ أجهووزة تحك 
 واألجهزة

peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; 
biometric identification and authentication 
apparatus; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance 
recording apparatus; pedometers; pressure 
measuring apparatus; pressure indicators; 
monitors, display screens, head mounted 
displays, and headsets for use with computers, 
smartphones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; 
virtual and augmented reality displays, 
goggles, controllers, and headsets; 3D 
spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle 
lenses; optical glass; optical goods; optical 
apparatus and instruments; cameras; flashes 
for cameras; keyboards, mice, mouse pads, 
printers, disk drives, and hard drives; sound 
recording and reproducing apparatus; digital 
audio and video players and recorders; audio 
speakers; audio amplifiers and receivers; 
motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; 
set top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, 
namely electronic control panels, monitors, 
touchscreens, remote controls, docking 
stations, connectors, switches, and voice-
activated controls; global positioning systems 
(GPS devices); navigational instruments; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
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الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسويب المحمولوة : من اجل 

باليووووود؛ الحواسووووويب اللوحيوووووة؛ األجهوووووزة واألدوات الخاصوووووة 
باالتصواالت السولكية والالسولكية؛ الهواتوف؛ الهواتوف النقالوة؛ 
الهواتووف الذكيووة؛ أجهووزة االتصوواالت الالسوولكية لنقوول الصوووت 
والبيانووات والصووور والمحتويووات الصوووتية ومحتويووات الفيووديو 
وذات الوسووائا المتعووددة؛ أجهووزة اتصووال الشووبكات؛ األجهووزة 
الرقمية االلكترونية المحمولوة باليود التوي تسومل بالودخول الو  
االنترنوووب ومووون اجووول ارسوووال واسوووتالم وتخوووزين المكالموووات 

الرقميووة؛  الهاتفيووة والبريوود االلكترونووي وغيرهووا موون البيانووات
القابل للوووبس؛ األجهوووزة الرقميوووة االلكترونيوووة العتووواد الحاسووووبي

القابلووة للووبس التووي تسوومل بالوودخول الوو  االنترنووب وموون اجوول 
ارسوووووال واسوووووتالم وتخوووووزين المكالموووووات الهاتفيوووووة والبريووووود 
االلكترونووي وغيرهووا موون البيانووات الرقميووة؛ السوواعات الذكيووة؛ 

زة متابعوووة النشووواطات الخواتم الذكيوووة؛ أجهوووالنظوووارات الذكيوووة؛
؛ قارئووات [أدوات قيوواس]القابلووة للووبس؛ االسوواور الموصووولة 
الحاسووووووووبية؛ البرمجيوووووووات الكتوووووووب االلكترونيوووووووة؛ البرمجيات

الحاسووووبية مووون اجووول اعوووداد او تشوووكيل او تشوووغيل او الوووتحكم 
بالحواسوويب واألجهووزة الطرفيووة الملحقةبالحواسوويب واألجهووزة 

ت الذكيوة والنظوارات الذكيوة النقالة والهواتف النقالوة والسواعا
القابلوووة للوووبس وسوووماعات األذن وسوووماعات الووورأس واألجهزة

ومسوجالت الصووت وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت
والفيديو وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظموة الترفيوه 

برمجيات تطووووووير التطبيقوووووات؛ برمجيوووووات العووووواب المنزليوووووة؛
الفيوديو والمحتويوات ومحتويات الحاسوب؛ المحتويات الصوتية

ذات الوسوووائا المتعوووددة المسوووجلة مسوووبقا والقابلوووة للتنزيووول؛ 
الطرفيووووة الملحقووووة بالحواسوووويب؛ األجهووووزة الطرفيووووة األجهزة

In Respect of: Computers; computer 
hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus 
and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; wireless 
communication devices for the transmission 
of voice, data, images, audio, video, and 
multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet 
and for the sending, receiving, and storing 
telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; wearable computer hardware; 
wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; 
smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected 
bracelets [measuring instruments]; electronic 
book readers; computer software; computer 
software for setting up, configuring, operating 
and controlling computers, computer 
peripherals, mobile devices, mobile 
telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video 
players and recorders, home theatre systems, 
and entertainment systems; application 
development software; computer game 
software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
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للبس اإللكترونيوووووة النقالوووووة واألجهوووووزة اإللكترونيوووووة القابلوووووة
والسووووواعات الذكيوووووة والنظوووووارات الذكيوووووة وسوووووماعات األذن 

ومسووجالت الصوووت والفيووديو  وسووماعات الوورأس ومشووغالت
وأجهوووووزة التلفزيوووووون وعلوووووب الووووودخول ومكبووووورات الصووووووت 

وأنظموة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزليوة وأجهزة
الترفيوووه المنزليوووة؛ األجهوووزة القابلوووة للبسوووللتحكم بالحواسووويب 
والهواتووف النقالووة واألجهووزة اإللكترونيووة النقالووة والسووواعات 
الذكيوووة والنظاراتالذكيوووة وسوووماعات األذن وسوووماعات الووورأس 
ومشوووغالت ومسوووجالت الصووووت والفيوووديو وأجهزةالتلفزيوووون 

وأنظمووة وعلووب الوودخول ومكبوورات الصوووت وأجهووزة التضووخيم 
المنزلية وأنظموة الترفيوه المنزليوة؛ أجهوزة العرض السوينمائية

أجهزة شووحن تخووزين البيانووات؛ شوورائل الحاسوووب؛ البطاريووات؛
البطاريوووات؛ أجهوووزة الوصووول والقارنوووات واألسوووال  والكوابووول 

ومسووواند وصووول األجهوووزة ومحطوووات االرسووواء وأجهوووزة الشحن
مع الحواسويب والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها

والهواتوووف النقالوووة والحواسووويب المحمولوووة باليووود واألجهوووزة 
الطرفيوووة الملحقةبالحواسووويب واألجهوووزة اإللكترونيوووة النقالوووة 

الذكية والنظوارات واألجهزة اإللكترونية القابلة لل بس والساعات
الذكيووووة و وسووووماعات األذن وسووووماعات الوووورأس ومشووووغالت 

التلفزيوون وعلوب الودخول؛ والفيديو وأجهزة ومسجالت الصوت
شاشوووووات اللموووووس التفاعليوووووة؛ واجهوووووات بينيوووووة للحواسووووويب 
والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونيوة 

اإللكترونيووة القابلووة للووبس والسوواعات الذكيووة النقالووة واألجهزة
والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشوغالت 

يو؛ االغطيوة الرقيقوة الواقيوة المعودة ومسجالت الصوت والفيد
لشاشوووووووووات الحاسووووووووووب وشاشوووووووووات الهواتوووووووووف النقالوووووووووة 

الساعات الذكية؛ قطع وملحقوات الحواسويب واألجهوزة وشاشات
الطرفيوووة الملحقوووة بالحواسووويب والهواتوووف النقالوووة واألجهوووزة 

واألجهزة اإللكترونيوووووة القابلوووووة لل وووووبس اإللكترونيوووووة النقالوووووة
الذكيووووة و وسووووماعات األذن  والسوووواعات الذكيووووة والنظووووارات

والفيديو وسووووماعات الوووورأس ومشووووغالت ومسووووجالت الصوووووت
وأجهووووزة التلفزيووووون وعلووووب الوووودخول؛ االغطيووووة الخارجيووووة 
والحقائوووب والعلوووب والمحووواف  واالحزموووة وأشووورطة التعليوووق 
للحواسوووووويب والهواتووووووف النقالووووووة واألجهووووووزة االلكترونيووووووة 

اعات الذكيووة واالجهزة االلكترونيووة القابلووة للووبس والسووالنقالووة
والنظووارات الذكيووة وسووماعات االذن وسووماعات الوورأس وعلووب 
الووودخول ومشوووغالت ومسوووجالت الصووووت والفيوووديو؛ قضوووبان 

الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ التصوير
األطووووووواق اإللكترونيووووووة لتوووووودريب الحيوانووووووات؛ المفكوووووورات 

computers]; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video 
players and recorders, televisions, set top 
boxes, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smart 
watches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage 
apparatus; computer chips; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, and adapters for use with 
computers, mobile telephones, handheld 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, , earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
and set top boxes; interactive touchscreens; 
interfaces for computers, computer screens, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; 
protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
and set top boxes; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for electronic 

االلكترونيوووة النقالوووة للحواسووويب والهواتوووف النقالوووة واألجهزة
واألجهووووزة االلكترونيووووة القابلووووة للووووبس والسوووواعات الذكيووووة 

وسوووووماعات االذن وسوووووماعات الووووورأس والنظوووووارات الذكيوووووة 
التلفزيووووون وعلووووب الوووودخول ومشووووغالت ومسووووجالت وأجهزة

الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفيوة القابلوة للوبس السوتخدامها 
واألجهزة اإللكترونيوة النقالوة مع الحواسويب والهواتوف النقالوة

والسووووواعات الذكيوووووة والنظوووووارات الذكيوووووة والخوووووواتم الذكيوووووة 
لوورأس وأجهووزة التلفزيووون وعلووب األذن وسووماعات اوسووماعات

والفيديو؛ أجهزة المطابقة الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت
والكشووف البيومتريووة؛ أجهووزة قيوواس التسووار ؛ أجهووزة قيوواس 

أجهزة قيووواس المسوووافة؛ أجهوووزة تسوووجيل المسوووافة؛ االرتفوووا ؛
عوودادات الخطوو ؛ أجهووزة قيوواس الضووغا؛ مؤشوورات الضووغا؛ 

عوورض مثبتووة علوو  عرض وأجهووزة شاشووات مراقبووة وشاشووات
والهواتف الرأس وسماعات رأسوية السوتخدامها موع الحواسويب

الذكيووة واألجهووزة االلكترونيووة النقالووة واألجهووزة االلكترونيووة 
الذكية والنظوووارات الذكيوووة وأجهوووزة القابلوووة للوووبس والسووواعات

التلفزيووووووووون وعلووووووووب الوووووووودخول ومشووووووووغالت ومسووووووووجالت 
وأدوات والفيديو؛ شاشووات عوورض والنظووارات الواقيووة الصوووت

الواقع المعزز واالفتراضوي؛ التحكم والسماعات الرأسية بتقنية
النظوووارات الثالثيوووة االبعووواد؛ النظوووارات؛ النظوووارات الشمسوووية؛ 

النظارات؛ زجوووواج البصووووريات؛ المنتجووووات البصوووورية؛ عدسووووات
األجهووزة واألدوات البصووورية؛ الكووواميرات؛ فالشوووات للكووواميرا؛ 

ت فووأرات الحاسوووب ولبادالوحووات المفوواتيل وفووأرات الحاسوووب
والطابعوات ومشووغالت األقوراص ومشووغالت األقوراص الصوولبة؛ 

الصووووت أجهووزة تسوووجيل ونسوووخ الصوووت؛ مشوووغالت ومسجالت
والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصووت؛ اجهوزة تضوخيم واسوتقبال 
الصوووووت؛ أجهووووزة الصوووووتية الخاصووووة بالمركبووووات؛ أجهووووزة 

والتعرف علووو  الصووووت؛ سوووماعات األذن؛ سوووماعات التسوووجيل
لوورأس؛ الميكروفونووات؛ أجهووزة التلفزيووون؛ أجهووزة االسووتقبال ا

التلفزيون؛ علوووب الووودخول؛ أجهوووزة الراديوووو؛ أجهوووزة وشاشوووات
يرسال واستقبال الراديو؛ واجهات بينية للحواسويب واألجهوزة 

المركبووات المجهووزة بمحركووات وتحديوودا  اإللكترونيووة علوو  متن
ات اللموس لوحات التحكم اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاش

اإلرسواء وأجهوزة الوصول  وأجهوزة الوتحكم عون بعود ومحطوات
الوووتحكم المشوووغلة بواسوووطة الصووووت؛  والمفووواتيل وأجهوووزة

األدوات الخاصوووة باألنظموووة العالميوووة لتحديووود المواقوووع؛األجهزة
مجهووزة بحواسوويب علوو  ]المالحيووة؛ أجهووزة المالحووة للمركبووات

ووم[متنهووا النقالووة للووتحكم بالحواسوويب والهواتووف  ؛ أجهووزة تحك 
 واألجهزة

peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; 
biometric identification and authentication 
apparatus; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance 
recording apparatus; pedometers; pressure 
measuring apparatus; pressure indicators; 
monitors, display screens, head mounted 
displays, and headsets for use with computers, 
smartphones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; 
virtual and augmented reality displays, 
goggles, controllers, and headsets; 3D 
spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle 
lenses; optical glass; optical goods; optical 
apparatus and instruments; cameras; flashes 
for cameras; keyboards, mice, mouse pads, 
printers, disk drives, and hard drives; sound 
recording and reproducing apparatus; digital 
audio and video players and recorders; audio 
speakers; audio amplifiers and receivers; 
motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; 
set top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, 
namely electronic control panels, monitors, 
touchscreens, remote controls, docking 
stations, connectors, switches, and voice-
activated controls; global positioning systems 
(GPS devices); navigational instruments; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
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م؛ آالت االلكترونيووة؛ األجهووزة المعوودة لفحووص البريوود المختووو
لنقد؛ الآليووات لألجهووزة التووي تعموول بقطووع النقوود؛ آالت تسووجيال

اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويب؛ الملصقات 
اإللكترونيووووة المعوووودة للبضووووائع؛ آالت اختيووووار الجوووووائز؛ آالت 
الفووواكس؛ أجهوووزة وأدوات قيووواس الووووزن؛ المقووواييس؛ لوحوووات 

الشووورائل ]الرقاقوووات اإلعالنووات اإللكترونيوووة؛ أجهوووزة القيوواس؛
مضخمات الصوت؛ الشاشات ؛ الدارات المتكاملة؛[السيليكونية

الفلوريووة؛ أجهووزة الووتحكم عوون بعوود؛ الفتائوول المعوودة لتوصوويل 
عن بعود ؛ المنشآت الكهربائية للوتحكم[األلياف البصرية]الضوء

بالعمليوووات الصوووناعية ؛ مانعوووات الصوووواعق؛ أجهوووزة التحليووول 
الحرائووق؛ األجهووزة اإلشووعاعية لألغووراض الكهربووائي؛ طفايووات 

الصناعية؛ أجهوزة ومعودات اإلنقواذ؛ صوفارات اإلنوذار؛ الصوور 
فحص البوي؛؛ صوفارات للكوالب؛ الكرتونية المتحركوة؛ أجهوزة

قووات السوويارات  مغناطيسووات للزينووة؛ األسوووار المكهربووة؛ معو 
 .القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد

cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating 
machines; hemline markers; voting machines; 
electronic tags for goods; prize selection 
machines; facsimile machines; weighing 
apparatus and instruments; measures; 
electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; 
remote controls; lights conducting filaments 
[optical fibers]; electric installations for the 
remote control of industrial operations; 
lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for 
industrial purposes; life saving apparatus and 
equipment; whistle alarms; animated 
cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; 

portable remote-controlled car retarders. 
 

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: بأسم 
، 13141انفينيوووب لووووب، كوبرتينوووو، كاليفورنيوووا  4 :العنووووان 

 الواليات المتحدة األمريكية 
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, United States of America  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، : عنوان التبليغ 
 رام هللا ,71ب .ص

 

Address for Services :   

 

 مشروطة بعدم منل حماية عل  الكلمات ذات االستخدام العام 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32874  56871 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: plastic material for packaging مواد التغليف البالستيكية : من اجل 
 In the name of: monther mohammad fayez منذر دمحم فايز عزت االشهب : بأسم 

izzat al ashhab  
  Address: AL KHALIL  1318731315الخليل واد الهرية  :العنوان 

  1318731315الخليل واد الهرية : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL  
 

  ICONPLASTمشروطة بعدم منل حماية عل  كلمة 
 

   
 

 
  

للبس اإللكترونيوووووة النقالوووووة واألجهوووووزة اإللكترونيوووووة القابلوووووة
والسووووواعات الذكيوووووة والنظوووووارات الذكيوووووة وسوووووماعات األذن 

ومسووجالت الصوووت والفيووديو  وسووماعات الوورأس ومشووغالت
وأجهوووووزة التلفزيوووووون وعلوووووب الووووودخول ومكبووووورات الصووووووت 

وأنظموة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزليوة وأجهزة
الترفيوووه المنزليوووة؛ األجهوووزة القابلوووة للبسوووللتحكم بالحواسووويب 
والهواتووف النقالووة واألجهووزة اإللكترونيووة النقالووة والسووواعات 
الذكيوووة والنظاراتالذكيوووة وسوووماعات األذن وسوووماعات الووورأس 
ومشوووغالت ومسوووجالت الصووووت والفيوووديو وأجهزةالتلفزيوووون 

وأنظمووة وعلووب الوودخول ومكبوورات الصوووت وأجهووزة التضووخيم 
المنزلية وأنظموة الترفيوه المنزليوة؛ أجهوزة العرض السوينمائية

أجهزة شووحن تخووزين البيانووات؛ شوورائل الحاسوووب؛ البطاريووات؛
البطاريوووات؛ أجهوووزة الوصووول والقارنوووات واألسوووال  والكوابووول 

ومسووواند وصووول األجهوووزة ومحطوووات االرسووواء وأجهوووزة الشحن
مع الحواسويب والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها

والهواتوووف النقالوووة والحواسووويب المحمولوووة باليووود واألجهوووزة 
الطرفيوووة الملحقةبالحواسووويب واألجهوووزة اإللكترونيوووة النقالوووة 

الذكية والنظوارات واألجهزة اإللكترونية القابلة لل بس والساعات
الذكيووووة و وسووووماعات األذن وسووووماعات الوووورأس ومشووووغالت 

التلفزيوون وعلوب الودخول؛ والفيديو وأجهزة ومسجالت الصوت
شاشوووووات اللموووووس التفاعليوووووة؛ واجهوووووات بينيوووووة للحواسووووويب 
والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونيوة 

اإللكترونيووة القابلووة للووبس والسوواعات الذكيووة النقالووة واألجهزة
والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشوغالت 

يو؛ االغطيوة الرقيقوة الواقيوة المعودة ومسجالت الصوت والفيد
لشاشوووووووووات الحاسووووووووووب وشاشوووووووووات الهواتوووووووووف النقالوووووووووة 

الساعات الذكية؛ قطع وملحقوات الحواسويب واألجهوزة وشاشات
الطرفيوووة الملحقوووة بالحواسووويب والهواتوووف النقالوووة واألجهوووزة 

واألجهزة اإللكترونيوووووة القابلوووووة لل وووووبس اإللكترونيوووووة النقالوووووة
الذكيووووة و وسووووماعات األذن  والسوووواعات الذكيووووة والنظووووارات

والفيديو وسووووماعات الوووورأس ومشووووغالت ومسووووجالت الصوووووت
وأجهووووزة التلفزيووووون وعلووووب الوووودخول؛ االغطيووووة الخارجيووووة 
والحقائوووب والعلوووب والمحووواف  واالحزموووة وأشووورطة التعليوووق 
للحواسوووووويب والهواتووووووف النقالووووووة واألجهووووووزة االلكترونيووووووة 

اعات الذكيووة واالجهزة االلكترونيووة القابلووة للووبس والسووالنقالووة
والنظووارات الذكيووة وسووماعات االذن وسووماعات الوورأس وعلووب 
الووودخول ومشوووغالت ومسوووجالت الصووووت والفيوووديو؛ قضوووبان 

الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ التصوير
األطووووووواق اإللكترونيووووووة لتوووووودريب الحيوانووووووات؛ المفكوووووورات 

computers]; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video 
players and recorders, televisions, set top 
boxes, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smart 
watches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage 
apparatus; computer chips; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, and adapters for use with 
computers, mobile telephones, handheld 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, , earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
and set top boxes; interactive touchscreens; 
interfaces for computers, computer screens, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; 
protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, 
and set top boxes; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
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  Trade Mark No.: 32875  56873 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
مستحضرات تبيي؛ األقمشة ومواد أخرى تستعمل : من اجل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشا، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، 

 للشعر، منظفات أسنان ( لوشن)غسول 

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

  In the name of: medhat moh g abu munshar مدحب دمحم جميل خليل ابو منشار : بأسم 
  Address: AL KHALIL الخليل باب الزاوية سوق االسماعيلية  :العنوان 

 الخليل باب الزاوية سوق االسماعيلية : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL  
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32873  56875 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: plastic material for packaging مواد التغليف البالستيكية : من اجل 

 In the name of: monther mohammad fayez منذر دمحم فايز عزت االشهب : بأسم 
izzat al ashhab  

  Address: AL KHALIL  1318731315الخليل واد الهرية  :العنوان 
  1318731315الخليل واد الهرية : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
   

 

  

  Trade Mark No.: 32875  56873 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
مستحضرات تبيي؛ األقمشة ومواد أخرى تستعمل : من اجل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشا، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، 

 للشعر، منظفات أسنان ( لوشن)غسول 

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

  In the name of: medhat moh g abu munshar مدحب دمحم جميل خليل ابو منشار : بأسم 
  Address: AL KHALIL الخليل باب الزاوية سوق االسماعيلية  :العنوان 

 الخليل باب الزاوية سوق االسماعيلية : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL  
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  Trade Mark No.: 32876  56872 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن ويدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

وتفعيل العمل المكتبي؛ خدمات المساعدة الدارة االعمال او 

االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية؛ تنظيم 

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، الخدمات 

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار 

طاقات المحالت التجارية للعمالء؛ خدمات المساعدة لتشغيل ب

شركة تجارية عل  مبدأ االمتياز؛ عرض المنتوجات؛ ترويج 

؛ المبيعات في مزادات عامة؛ ترويج (الطراف اخرى)المبيعات 

وخدمات ادارة مراكز التسوق؛ خدمات المساعدة لالنشطة 

بكات التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل ش

اتصاالت عالمية؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ االعالن 

المباشر عل  شبكة كمبيوترات؛ خدمات التوريد لالطراف 

؛ توزيع (شراء المنتوجات والخدمات لشركات اخرى)االخرى 

العينات؛ ادارة الملفات المحوسبة؛ العالقات العامة؛وكاالت 

االت البيع؛ تأجير االنباء التجارية؛ وكاالت االعالنات؛ تاجير 

المساحات اإلعالنية؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ الدعاية 

واالعالن في مجال النقل والمواصالت؛ خدمات نقل 

المسافرين؛ خدمات النقل بسيارة االجرة؛ خمات تنظيم 

الرحالت؛ خدمات الحجز للنقل؛ توفير خدمات حجز سيارة 

؛ ترويج ويعالن االجرة عن طريق تطبيقات الهاتف واإلنترنب

الطلب؛ المساعدة / خدمات نقل الركات بسيارة األجرة التاكسي

في يدارة األعمال؛ البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات 

حاسوب؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب؛ النسخ؛ 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; assistance services for the operating of 
a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; 
shopping centre promotion and management 
services; assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying 
services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies); 
distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; 
rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; Advertising in the field of 
transportation and communications, taxi 
transporter services, tours transporter 
services, tours (Arranging of-) services and 
transporter reservation services; Advertising 
in the field of providing taxi booking services 
via mobile applications and the internet, 
Advertising passenger transport services in 
taxi/based on requests; business management 
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تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن؛ المساعدة في يدارة األعمال 

يدارة أعمال فناني التمثيل؛ اإلعالن التجارية أو الصناعية؛ 

بالبريد المباشر؛ تحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ نسخ 

الوثائق؛ دراسات السوق؛ لصق اإلعالنات؛ الدعاية واإلعالن 

الخارجي؛ يستطالعات الرأي؛ تنظيم المعلومات في قواعد 

بيانات حاسوب؛ نشر نصوص الدعاية واإلعالن؛ وكاالت البيع 

ت البيع؛ خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي وترتيب خدما

طريقة كانب؛ خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالل الغير، 

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

assistance; data search in computer files (for 
others); compilation of information into 
computer databases; transcription; publicity 
columns preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management 
of performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view .and purchase those goods  

شركة روزناما لخدمات التكنولوجيا مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharket Roznama Lkhadmat 
Altecnolojya Mosahama Khososiya  

  Address: Ramallah رام هللا  :العنوان 
 اتقان للخدمات االستشارية : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 مشروطة بعدم منل حمايه عل  كلمة ركاب 

 
   

 
 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32876  56872 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن ويدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

وتفعيل العمل المكتبي؛ خدمات المساعدة الدارة االعمال او 

االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية؛ تنظيم 

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، الخدمات 

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار 

طاقات المحالت التجارية للعمالء؛ خدمات المساعدة لتشغيل ب

شركة تجارية عل  مبدأ االمتياز؛ عرض المنتوجات؛ ترويج 

؛ المبيعات في مزادات عامة؛ ترويج (الطراف اخرى)المبيعات 

وخدمات ادارة مراكز التسوق؛ خدمات المساعدة لالنشطة 

بكات التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل ش

اتصاالت عالمية؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ االعالن 

المباشر عل  شبكة كمبيوترات؛ خدمات التوريد لالطراف 

؛ توزيع (شراء المنتوجات والخدمات لشركات اخرى)االخرى 

العينات؛ ادارة الملفات المحوسبة؛ العالقات العامة؛وكاالت 

االت البيع؛ تأجير االنباء التجارية؛ وكاالت االعالنات؛ تاجير 

المساحات اإلعالنية؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ الدعاية 

واالعالن في مجال النقل والمواصالت؛ خدمات نقل 

المسافرين؛ خدمات النقل بسيارة االجرة؛ خمات تنظيم 

الرحالت؛ خدمات الحجز للنقل؛ توفير خدمات حجز سيارة 

؛ ترويج ويعالن االجرة عن طريق تطبيقات الهاتف واإلنترنب

الطلب؛ المساعدة / خدمات نقل الركات بسيارة األجرة التاكسي

في يدارة األعمال؛ البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات 

حاسوب؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب؛ النسخ؛ 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; assistance services for the operating of 
a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; 
shopping centre promotion and management 
services; assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying 
services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies); 
distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; 
rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; Advertising in the field of 
transportation and communications, taxi 
transporter services, tours transporter 
services, tours (Arranging of-) services and 
transporter reservation services; Advertising 
in the field of providing taxi booking services 
via mobile applications and the internet, 
Advertising passenger transport services in 
taxi/based on requests; business management 
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  Trade Mark No.: 32877  56877 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39  51 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت : من اجل 

والسفر؛ النقل بالسيارات؛ معلومات النقل؛ نقل المسافرين؛ 

النقل بسيارة االجرة؛ تنظيم الرحالت؛ توفير معلومات عن 

حركة المرور؛ النقل؛ السمسرة في النقل؛ نقل المسافرين؛ 

الحجز للنقل؛ معلومات النقل؛ لوجستيات النقل؛ نقل 

رين؛ توفير خدمات حجز سيارة االجرة عن طريق المساف

تطبيقات الهاتف واإلنترنب؛ خدمات نقل الركاب بين المدن 

أو /أو القرى بمواعيد؛ خدمات نقل الركاب داخل المدن و/و

القرى بمواعيد؛ خدمات نقل الركاب بسيارة االجرة 

 . الطلب؛ ادارة شؤون النقل/التاكسي

In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; carting; 
information (Transportation-); Passenger 
transport; Taxi transport; Tours (Arranging 
of-); Traffic information; Transport; 
Transport brokerage; Transport of travellers; 
Transport reservation; Transport 
information; Transportation logistics; 
Travellers (Transport of-); Providing taxi 
booking services via mobile applications and 
the internet; Passenger transport services 
between cities and/or villages based on 
appointments; Passenger transport services 
within cities and/or villages based on 
appointments; Passenger transport services in 
taxi/based on requests; Managing transport 
matters.  

شركة روزناما لخدمات التكنولوجيا مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharket Roznama Lkhadmat 
Altecnolojya Mosahama Khososiya  

  Address: Ramallah رام هللا  :العنوان 
 اتقان للخدمات االستشارية : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 مشروطة بعدم منل حمايه عل  كلمة ركاب 

 
   

 
 

   

  

  Trade Mark No.: 32878  56878 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
المشروبات ، مشروبات الطاقة، مشروبات غير : من اجل 

 كحولية 
In Respect of: Beverages, Energy drinks, Non-
Alcoholic Beverages  

 In the name of: Sharkit Solid Lil Mawad Al شركة سوليد للمواد الغذائية : بأسم 
Ghetha'aya  

  Address: Palestine- Ramallah رام هللا  -فلسطين :العنوان 
  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32884  56881 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Rice األرز : من اجل 

 In the name of: Sharikat Alkhalifa Lltjarah شركة الخليفة للتجارة العامة االستثمار عادية عامة : بأسم 
Alamah Alesthmar Adiya Amah  

 Address: Arourah Ramallah Qurb Aljame عارورة رام هللا قرب الجامع الكبير  :العنوان 
Alkabear  

 عارورة رام هللا قرب الجامع الكبير : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Arourah Ramallah 
Qurb Aljame Alkabear   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32879  56871 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
المشروبات ، مشروبات الطاقة ، مشروبات غير : من اجل 
 كحولية 

In Respect of: Beverages, Energy drinks, Non 
Alcoholic Beverages  

 In the name of: Sharket Solid Li Mawad Al شركة سوليد للمواد الغذائية : بأسم 
Ghetha'aya  

  Address: Palestine- Ramallah رام هللا  -فلسطين  :العنوان 
  5ط -رام هللا برج رام هللا التجاري: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32883  56885 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 16/01/2018  42/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: Books of cigarette papers رزمن من أوراق السجائر ، أكياس التبغ ، تبغ : من اجل 

,pouches(Tobacco),Tobacco  
شركة بي اف تي الفرح لصناعة التبغ مساهمة : بأسم 

 خصوصية 
In the name of: Sharekat Be Af Te Lesinaat 
Altebeg Mosahama Khosoiya  

  Address: Albereh Almanteqa Alsenaiya البيرة المنطقة الصناعية  :العنوان 
 البيرة المنطقة الصناعية : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Albereh Almanteqa 
Alsenaiya   

 
 

   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32884  56881 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Rice األرز : من اجل 

 In the name of: Sharikat Alkhalifa Lltjarah شركة الخليفة للتجارة العامة االستثمار عادية عامة : بأسم 
Alamah Alesthmar Adiya Amah  

 Address: Arourah Ramallah Qurb Aljame عارورة رام هللا قرب الجامع الكبير  :العنوان 
Alkabear  

 عارورة رام هللا قرب الجامع الكبير : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Arourah Ramallah 
Qurb Aljame Alkabear   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32889  56881 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
منصات الشحن ومحطات الشحن لألجهزة : من اجل 

اإللكترونية التي تستخدم لتسخين التبغ؛ منصات الشحن 
ومحطات الشحن للسجائر اإللكترونية؛ مزودات الطاقة 
المحمولة لألجهزة اإللكترونية التي تستخدم لتسخين التبغ؛ 

 . مزودات الطاقة المحمولة للسجائر اإللكترونية

In Respect of: Charging docks and charging 
stations for electronic devices that are used for 
heating tobacco; charging docks and charging 
stations for electronic cigarettes; portable 
power supplies for electronic devices that are 
used for heating tobacco; portable power 
supplies for electronic cigarettes.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32884  56881 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Rice األرز : من اجل 

 In the name of: Sharikat Alkhalifa Lltjarah شركة الخليفة للتجارة العامة االستثمار عادية عامة : بأسم 
Alamah Alesthmar Adiya Amah  

 Address: Arourah Ramallah Qurb Aljame عارورة رام هللا قرب الجامع الكبير  :العنوان 
Alkabear  

 عارورة رام هللا قرب الجامع الكبير : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Arourah Ramallah 
Qurb Aljame Alkabear   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32890  56811 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  46 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
المناف؛ للسيارات؛ العبوات المعدة لالستخدام في : من اجل 

السيارات للتخلص من أعواد التبغ المستهلكة؛ العبوات المعدة 

لالستخدام في السيارات لحف  السجائر اإللكترونية؛ العبوات 

المعدة لالستخدام في السيارات لحف  أجهزة تسخين التبغ أو 

 . أجهزة التدخين اإللكترونية

In Respect of: Ashtrays for automobiles; 
containers adapted for use in automobiles for 
the disposal of used tobacco sticks; containers 
adapted for use in automobiles for storage of 
electronic cigarettes; containers adapted for 
use in automobiles for storage of tobacco 
heating devices or electronic smoking devices.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
ب .ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32891  56814 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  41 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
المعادن النفيسة وسبائكها والسلع المصنوعة من : من اجل 

معادن نفيسة أو مطلية بها وغير المشمولة في فئات أخرى؛ 
المجوهرات واألحجار الكريمة؛ أدوات صناعة الساعات 

 . وأدوات قياس الزمن

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص  
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32892  56816 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد وغير المشمولة في فئات أخرى؛ المطبوعات بما فيها 

المجالت والكتب والنشرات التعريفية والتقاويم والكتالوجات؛ 

الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ المواد التدريسية 

؛ الورق والورق المقوى )باستثناء األجهزة)والتعليمية 

مواد البالستيكية للتغليف والتعبئة غير الواردة في فئات وال

 . أخرى

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter, including 
magazines, books, brochures, calendars, 
catalogues; photographs; stationery; 
instructional and teaching materials (except 
apparatus); paper, cardboard and plastic 
materials for wrapping and packaging, not 
included in other classes.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
ب .ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 

  

 

  

  Trade Mark No.: 32893  56815 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  48 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
الجلد والجلد المقل د، والبضائع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد، غير الواردة في فئات اخرى؛ الجلود المدبوغة وغير 
المدبوغة؛ الحقائب متعددة االستعمال والحقائب الجلدية 
وحقائب الحمل ومحاف  الجيب ومحاف  الجيب لألوراق النقدية 

ات والحافظات القابلة للطي واألكياس والجزادين وحافظ
المفاتيل وحافظات البطاقات ورقع التعليق لحقائب السفر 
وحقائب اليد؛ صناديق الثياب وحقائب السفر الحقائب للسفر 
وحقائب حمل المالبس للسفر وحقائب الظهر والحقائب التي 
توضع عل  الظهر وحقائب مستحضرات التجميل؛ المظالت 

 . والشمسيات وعصي المشي

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, not 
included in other classes; hides and skins; 
multipurpose bags, briefcases, carrying cases, 
pocket wallets, billfolds, folio cases, pouches, 
purses, key cases, card cases, luggage tags, 
handbags; trunks, suitcases, travelling bags, 
garment bags for travel, rucksacks, backpacks, 
vanity cases; umbrellas, parasols and walking 
sticks.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32893  56815 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18  48 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
الجلد والجلد المقل د، والبضائع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد، غير الواردة في فئات اخرى؛ الجلود المدبوغة وغير 
المدبوغة؛ الحقائب متعددة االستعمال والحقائب الجلدية 
وحقائب الحمل ومحاف  الجيب ومحاف  الجيب لألوراق النقدية 

ات والحافظات القابلة للطي واألكياس والجزادين وحافظ
المفاتيل وحافظات البطاقات ورقع التعليق لحقائب السفر 
وحقائب اليد؛ صناديق الثياب وحقائب السفر الحقائب للسفر 
وحقائب حمل المالبس للسفر وحقائب الظهر والحقائب التي 
توضع عل  الظهر وحقائب مستحضرات التجميل؛ المظالت 

 . والشمسيات وعصي المشي

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, not 
included in other classes; hides and skins; 
multipurpose bags, briefcases, carrying cases, 
pocket wallets, billfolds, folio cases, pouches, 
purses, key cases, card cases, luggage tags, 
handbags; trunks, suitcases, travelling bags, 
garment bags for travel, rucksacks, backpacks, 
vanity cases; umbrellas, parasols and walking 
sticks.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32894  56811 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  64 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
فتاحات القناني؛ القناني؛ الخزفيات لألغراض : من اجل 

؛ أوعية لالستعمال )غير الكهربائية(المنزلية؛ أباريق القهوة 
المنزلي أو للمطبخ؛ األكواب وفناجين القهوة؛ األطباق؛ صحون 
الفناجين؛ الصحون؛ أوعية شرب؛ أكواب الشرب؛ أواني 
 فخارية؛ األوعية الزجاجية؛ أواني الخزف الصيني؛ أدوات
المائدة، باستثناء السكاكين، والشو  والمالعق؛ أباريق الشاي؛ 
الصواني لالستخدامات المنزلية؛ المزهريات؛ االعمال الفنية 

 . المصنوعة من الخزف أو السيراميك أو الفخار أو الزجاج

In Respect of: Bottle openers; bottles; 
ceramics for household purposes; coffee pots 
(non-electric); containers for household or 
kitchen use; cups, coffee cups; plates; 
saucers; dishes; drinking vessels; drinking 
glasses; crockery; glass bowls; porcelain 
ware; tableware, other than knives, forks and 
spoons; teapots; trays for household 
purposes; vases; works of art of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص  
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32895  56813 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: Clothing, footwear and . المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 

headgear.  
  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 
Switzerland  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32896  56812 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
األوعية الواقية وأغطية الزينة وحقائب الحمل : من اجل 

للسجائر اإللكترونية وألجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين 
اإللكترونية؛ الحامالت للسيارات والحماالت للسيارات 
المخصصة للسجائر اإللكترونية وألجهزة تسخين التبغ 
وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ عبوات التخلص من أعواد التبغ 

خن المستهلكة؛ المنظفات ومستحضرات التنظيف وأدوات المس
التنظيف وفراشي التنظيف للسجائر اإللكترونية وألجهزة 

 . تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية

In Respect of: Protective cases, decorative 
covers and carrying cases for electronic 
cigarettes, tobacco heating devices and 
electronic smoking devices; in-car cradles and 
in-car holders for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking 
devices; containers for the disposal of used 
heated tobacco sticks; cleaners, cleaning 
preparations, cleaning utensils and cleaning 
brushes for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking 
devices.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32896  56812 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
األوعية الواقية وأغطية الزينة وحقائب الحمل : من اجل 

للسجائر اإللكترونية وألجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين 
اإللكترونية؛ الحامالت للسيارات والحماالت للسيارات 
المخصصة للسجائر اإللكترونية وألجهزة تسخين التبغ 
وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ عبوات التخلص من أعواد التبغ 

خن المستهلكة؛ المنظفات ومستحضرات التنظيف وأدوات المس
التنظيف وفراشي التنظيف للسجائر اإللكترونية وألجهزة 

 . تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية

In Respect of: Protective cases, decorative 
covers and carrying cases for electronic 
cigarettes, tobacco heating devices and 
electronic smoking devices; in-car cradles and 
in-car holders for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking 
devices; containers for the disposal of used 
heated tobacco sticks; cleaners, cleaning 
preparations, cleaning utensils and cleaning 
brushes for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking 
devices.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32896  56812 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
األوعية الواقية وأغطية الزينة وحقائب الحمل : من اجل 

للسجائر اإللكترونية وألجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين 
اإللكترونية؛ الحامالت للسيارات والحماالت للسيارات 
المخصصة للسجائر اإللكترونية وألجهزة تسخين التبغ 
وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ عبوات التخلص من أعواد التبغ 

خن المستهلكة؛ المنظفات ومستحضرات التنظيف وأدوات المس
التنظيف وفراشي التنظيف للسجائر اإللكترونية وألجهزة 

 . تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية

In Respect of: Protective cases, decorative 
covers and carrying cases for electronic 
cigarettes, tobacco heating devices and 
electronic smoking devices; in-car cradles and 
in-car holders for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking 
devices; containers for the disposal of used 
heated tobacco sticks; cleaners, cleaning 
preparations, cleaning utensils and cleaning 
brushes for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking 
devices.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32898  56818 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عبر : من اجل 

االنترنب المتعلقة بمنتجات التبغ المسخنة والسجائر 
اإللكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية واألجهزة اإللكترونية 
وقطعها من أجل تسخين السجائر أو التبغ وأجهزة التبخير عن 

ة التدخين طريق الفم والمبخرات للسجائر اإللكترونية وأجهز
وعلب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن والشواحن 
ومنصات الشحن للبضائع المذكورة أعاله ومطافئ السجائر 
المسخنة وأعواد التبغ المسخنة والقطع والتركيبات للبضائع 
المذكورة آنفا ومحاليل النيكوتين السائل المستخدمة في 

( لغير األغراض الطبية)السجائر االلكترونية وبدائل التبغ 
ومستلزمات المدخنين والحقائب الواقية وأغطية الزينة 
وحقائب الحمل للسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين 

 . اإللكترونية وأواني التنظيف والبضائع المنزلية

In Respect of: Retail services and online retail 
services relating to heated tobacco products, 
electronic cigarettes, electronic smoking 
devices, electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or tobacco, 
oral vaporizing devices, vaporizers for 
electronic cigarettes and smoking devices, 
electronic rechargeable cigarette cases, 
chargers and charging docks for the 
aforementioned goods, extinguishers for 
heated cigarettes and heated tobacco sticks, 
parts and fittings for the aforementioned 
goods, liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes, tobacco substitutes (not 
for medical purposes), smokers' articles, 
protective cases, decorative covers and 
carrying cases for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices, cleaning utensils, 
household goods.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص 
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32899  56811 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37  57 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
خدمات صيانة ويصالح السجائر اإللكترونية : من اجل 

وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ خدمات 
صيانة ويصالح البطاريات وشواحن البطاريات للسجائر 
اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين 

 . اإللكترونية

In Respect of: Maintenance and repair of 
electronic cigarettes, tobacco heating devices 
and electronic smoking devices; maintenance 
and repair of batteries and battery chargers 
for electronic cigarettes, tobacco heating 
devices and electronic smoking devices.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص  
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32900  56111 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  14 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
خدمات الترفيه؛ خدمات تنظيم األحدار للغايات : من اجل 

 . الثقافية والترفيهية؛ تنظيم النشاطات الثقافية
In Respect of: Entertainment services; arranging 
events for cultural and entertainment purposes; 
organizing cultural activities.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص  
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32901  56114 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
خدمات لتوفير الطعام والشراب؛ خدمات المقاهي؛ : من اجل 

 . خدمات المطاعم؛ خدمات التزويد بالطعام والشراب
In Respect of: Services for providing food and 
drink; café services; restaurant services; 
catering services.  

  .In the name of: Philip Morris Products S.A . ييه. فيليب موريس برودكتس أس: بأسم 
 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 سويسرا  6111، نوشاتيل، 5كواي جينريناود  :العنوان 

Switzerland  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 

 البيرة  1176ب .ص  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32903  56115 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
مسحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل في : من اجل 

مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشا ,غسل وكي المالبس 
غسول ,مستحضرات تجميل ,زيوت عطرية ,عطور ,صابون ,
 منظفات اسنان ,للشعر (لوشن)

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

  In the name of: mahdi imad ahmad barah مهدي عماد احمد بعارة : بأسم 
  Address: nablus share a 16awwal 0599500700  1311311771جوال  42شار   -نابلس  :العنوان 

  1311311771جوال  42شار   -نابلس : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus share a 
16awwal 0599500700   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32902  56116 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
األقفال الكهربائية وااللكترونية والميكانيكية : من اجل 

وبضائع األقفال و تشمل االقفال اسطوانية الشكل و مصدات 
لسان القفل و مغناطيس الباب والمفاتيل االلكترونية و بطاقات 

 المفتاح 

In Respect of: Electric and electromechanical 
locks , locks good , also include electronic lock 
cylinders , electric striking plates  

 In the name of: sharekat sheeha le mawad al شركة شيحه لمواد البناء : بأسم 
benaa  

  Address: anata Almanteqa alsinaiya المنطقة الصناعية  -عناتا  :العنوان 
 المنطقة الصناعية  -عناتا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  anata Almanteqa 
alsinaiya   

 
 

   
 

 
  

807

808

809

 
 

  

  Trade Mark No.: 32903  56115 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
مسحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل في : من اجل 

مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشا ,غسل وكي المالبس 
غسول ,مستحضرات تجميل ,زيوت عطرية ,عطور ,صابون ,
 منظفات اسنان ,للشعر (لوشن)

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

  In the name of: mahdi imad ahmad barah مهدي عماد احمد بعارة : بأسم 
  Address: nablus share a 16awwal 0599500700  1311311771جوال  42شار   -نابلس  :العنوان 

  1311311771جوال  42شار   -نابلس : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus share a 
16awwal 0599500700   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32904  56111 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food and خدمات توفير االطعمة والمشروبات : من اجل 

drink;  
  In the name of: said fouad moneeb hajji سعيد فؤاد منيب حجي : بأسم 

  Address: nablus , share'a rafedya شار  رفيديا  -نابلس  :العنوان 
 شار  رفيديا  -نابلس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  nablus , share'a 
rafedya   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32904  56111 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 17/01/2018  47/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: Services for providing food and خدمات توفير االطعمة والمشروبات : من اجل 

drink;  
  In the name of: said fouad moneeb hajji سعيد فؤاد منيب حجي : بأسم 

  Address: nablus , share'a rafedya شار  رفيديا  -نابلس  :العنوان 
 شار  رفيديا  -نابلس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  nablus , share'a 
rafedya   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32905  56113 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 18/01/2018  48/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: PERFUMES AND العطور ومواد التجميل : من اجل 

COSMATICS  
 In the name of: NAEL ISMAIL SALEM نائل اسمايل سالم الوراسنة : بأسم 

ALWARASNEA  
  Address: ALSHYUKH  1328848483الخليل الشيوخ وسا البلد  :العنوان 

  1328848483الخليل الشيوخ وسا البلد : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  ALSHYUKH  
 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32906  56112 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 18/01/2018  48/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: Pharmaceutical preparations . المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري: من اجل 

for human use.  
  In the name of: Novartis AG نوفارتس ايه جي : بأسم 

  Address: 4002 Basel, Switzerland بازل، سويسرا  1116 :العنوان 
 ورجا شحادة، محامون،عزيز وفؤاد : عنوان التبليغ 

 رام هللا ,71ب .ص 
 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32907  56117 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 18/01/2018  48/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Rice األرز : من اجل 
  In the name of: sharekt abu odeh okhwan شركة ابوعودة اخوان : بأسم 

 شار  اليرمو   -عمان  -المملكة االردنية الهاشمية  :العنوان 
  21141124-11126: تلفون  - 163283. :ب. ص

Address: al mamlakah al ordeniah al hashemia 
- amman - share al yarmook -p.o.box : 425685  

  728جاليريا سنتر ص ب . فراس اتيرة: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32905  56113 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 18/01/2018  48/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: PERFUMES AND العطور ومواد التجميل : من اجل 

COSMATICS  
 In the name of: NAEL ISMAIL SALEM نائل اسمايل سالم الوراسنة : بأسم 

ALWARASNEA  
  Address: ALSHYUKH  1328848483الخليل الشيوخ وسا البلد  :العنوان 

  1328848483الخليل الشيوخ وسا البلد : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  ALSHYUKH  
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  Trade Mark No.: 32908  56118 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: Advertising services in clothing . اإلعالن والدعاية في مجال بيع المالبس: من اجل 

markting  
 In the name of: SHARIKAT SOC شركة اس او سي للتجميل : بأسم 

LLTAGMEEL  
-Address: Badr Commercial Center, Al دوار المنارة , الخليل عمارة بدر التجاري  :العنوان 

Manara Circle,Hebron  
 دوار المنارة , الخليل عمارة بدر التجاري : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Badr Commercial 
Center, Al-Manara Circle,Hebron   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32908  56118 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: Advertising services in clothing . اإلعالن والدعاية في مجال بيع المالبس: من اجل 

markting  
 In the name of: SHARIKAT SOC شركة اس او سي للتجميل : بأسم 

LLTAGMEEL  
-Address: Badr Commercial Center, Al دوار المنارة , الخليل عمارة بدر التجاري  :العنوان 

Manara Circle,Hebron  
 دوار المنارة , الخليل عمارة بدر التجاري : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Badr Commercial 
Center, Al-Manara Circle,Hebron   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32909  56111 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 18/01/2018  48/14/6148: التاريخ 
الدعايه واالعالن وادرارة ونوجيه االعمال وتفعيل : من اجل 

 النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

  In the name of: ali omar abu tayon علي عمر ابو طيون : بأسم 
 : Address: nablus - shar'a sofyan - hawwal  1311754152:جوال  -شار  سفيان  -نابلس  :العنوان 

0599731936  
 شار  سفيان  -نابلس : عنوان التبليغ 

  1311754152:جوال  
 

Address for Services :  nablus - shar'a 
sofyan - hawwal : 0599731936   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32914  56141 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
اجهزة انذار ، كاميرات فيديو ، كمبيوترات ، اجهزه : من اجل 

 هاتف 
In Respect of: 
Alarms,Camcorders,Computers,Telephones 
appartatus  

شركه التكنولوجيا المتكامله لالتصاالت مساهمه : بأسم 
 خصوصيه 

In the name of: Sharekat Alteknologija 
Almutakameleh Laletesalat Mosahama 
Khososiya  

 Address: Albireh Emaret Tayem Bjaneb البيره عماره تيم بجانب مطاعم دومينوز  :العنوان 
Mataaem Dominoz  

 البيره عماره تيم بجانب مطاعم دومينوز : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Albireh Emaret 
Tayem Bjaneb Mataaem Dominoz   

 
  

813

814

815
 

  

  Trade Mark No.: 32914  56141 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
اجهزة انذار ، كاميرات فيديو ، كمبيوترات ، اجهزه : من اجل 

 هاتف 
In Respect of: 
Alarms,Camcorders,Computers,Telephones 
appartatus  

شركه التكنولوجيا المتكامله لالتصاالت مساهمه : بأسم 
 خصوصيه 

In the name of: Sharekat Alteknologija 
Almutakameleh Laletesalat Mosahama 
Khososiya  

 Address: Albireh Emaret Tayem Bjaneb البيره عماره تيم بجانب مطاعم دومينوز  :العنوان 
Mataaem Dominoz  

 البيره عماره تيم بجانب مطاعم دومينوز : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Albireh Emaret 
Tayem Bjaneb Mataaem Dominoz   
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816

817

 

  

  Trade Mark No.: 32914  56141 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
اجهزة انذار ، كاميرات فيديو ، كمبيوترات ، اجهزه : من اجل 

 هاتف 
In Respect of: 
Alarms,Camcorders,Computers,Telephones 
appartatus  

شركه التكنولوجيا المتكامله لالتصاالت مساهمه : بأسم 
 خصوصيه 

In the name of: Sharekat Alteknologija 
Almutakameleh Laletesalat Mosahama 
Khososiya  

 Address: Albireh Emaret Tayem Bjaneb البيره عماره تيم بجانب مطاعم دومينوز  :العنوان 
Mataaem Dominoz  

 البيره عماره تيم بجانب مطاعم دومينوز : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Albireh Emaret 
Tayem Bjaneb Mataaem Dominoz   

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32915  56143 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
, السيجار باطراف, منتجات التبغ بما فيها السيجار: من اجل 

السيجار والسجائر , السيجار بالقرنفل, السيجار صغير الحجم
 بالقرنفل 

In Respect of: Tobacco products including 
cigars, tip cigars, clove cigars, clove cigarettes 
and cigarettes  

  .In the name of: Twinkle Inc . توينكل انك: بأسم 
, 21141اي ال , سوواور بووارينغتون, دوف كووورت 2 :العنوووان 

 الواليات المتحدة االمريكية 
Address: 6 Dove Court, South Barrington, IL 
60010, USA  

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

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32916  56142 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: SPICES بهارات : من اجل 

 In the name of: ALSEIFI COMPANY FOR شركة الصيفي للمواد الغذائيه : بأسم 
FOOD STUFF  

 Address: Tulkarem-Building Taqatqa  1316268722طولكرم عمارة طقاطقه  :العنوان 
0592628766  

  1316268722طولكرم عمارة طقاطقه : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Tulkarem-Building 
Taqatqa 0592628766   
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  Trade Mark No.: 32918  56148 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 
 In the name of: mohammad zed mustafa دمحم زيد مصطف  كيالني : بأسم 

mohammad kelani  
  Address: nablus share'e tel  1311566811: جوال _ ش تل  -نابلس  :العنوان 

 jawwal : 0599322809  
  1311566811: جوال _ ش تل  -نابلس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  nablus share'e tel - 
jawwal : 0599322809   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32917  56147 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ روبوتات تشبه اإلنسان : من اجل 

؛ (معالجة البيانات) ذات الذكاء اإلصطناعي؛ ساعات يد ذكية 
تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتحميل؛ أجهزة مالحية 

؛ هواتف ذكية؛ [أجهزة حاسوب عل  متن السفن]للمركبات 
معدات لشبكة االتصاالت؛ أجهزة  هواتف خلوية؛ هواتف نقالة؛

 . تليفزيونية

In Respect of: Tablet computers; Humanoid 
robots with artificial intelligence; 
Smartwatches (data processing); Computer 
software applications, downloadable ; 
Navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; Smartphones; Cellular phones; 
Mobile phones; Equipment for communication 
network; Television apparatus.  

 In the name of: .Shenzhen Otot Electronic . ، ليمتد.شينزهين أوتوت يلكترونيك غروب كو: بأسم 
Group co., Ltd  

، بيلودينغ بوي، جيووويي ذي ثوورد ينداسوتريال 2فلور  :العنوان 
زون، كسيكسوووويانغ سووووتريب، بوووواوان ديسووووتريكب، شووووينزهين، 

 غوانغدونغ بروفينس، الصين 

Address: Floor 6, building B, Jiuwei the Third 
Industrial Zone, Xixiang Street, Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, China  

 فلسطين  –الضفة الغربية  –طمون : وان التبليغ عن
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32918  56148 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 
 In the name of: mohammad zed mustafa دمحم زيد مصطف  كيالني : بأسم 

mohammad kelani  
  Address: nablus share'e tel  1311566811: جوال _ ش تل  -نابلس  :العنوان 

 jawwal : 0599322809  
  1311566811: جوال _ ش تل  -نابلس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  nablus share'e tel - 
jawwal : 0599322809   

 
 

   
 

 
  

818

819

820 

  

  Trade Mark No.: 32919  56141 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear . المالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

 In the name of: Helana Abd Elsalam Aref Abu هيالنا عبد السالم عارف ابوليل : بأسم 
Lil  

  Address: Ein Mahel 17902  47116عين ماهل  :العنوان 
 المنطقة الصناعية  -الناصرة : عنوان التبليغ 

 بجانب التامين الوطني  
 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32920  56161 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  14 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
، (نصائل تعليمية أو تدريبية)التوجيه المهني : من اجل 

معلومات عن الترفيه، خدمات التدريس، التصوير 

، (عرض ومعارض)بالميكروفلم، توفير تجهيزات المتاحف 

للتعليم أو )خدمات التأليف الموسيقي، تنظيم المباريات 

، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، (الترفيه

، تنظيم حفالت (خدمات متعهدي الحفالت)تنظيم العروض 

، تقديم التقارير المصورة، التصوير الفوتوغرافي، (ترفيه)

، تنظيم ويدارة الحلقات الدراسية، (عرض)التدريب العملي 

، تنظيم ويدارة ورشات (استعراض)التدريس، التدريب العملي 

 . ، كتابة النصوص بخالف النصوص االعالنية(تدريب)العمل 

In Respect of: Guidance (Vocational-) 
education or training advie, Information 
(Entertainment-), Instruction services, 
Microfilming, Museum facilities (Providing-) 
presentation exhibitions, Music composition 
services, Organization of competitions 
(education or entertainment), Organization of 
exhibitions for cultural or educational 
purposes, Organization of shows (impresario 
services), Party planning (entertainment), 
Photographic reporting, Photography, 
Practical training (demonstration), Seminars 
(Arranging nd conducting of-), Teaching, 
Training (Practical-) demonstration, 
Workshops (Arranging and conducting of-) 
training, Wrinting of texts, other than 
publicity texts.  

 In the name of: NASSER RASHED ناصر راشد زلوم : بأسم 
ZALLOUM  

ريفيرسايد بار ، شوار  / الواليات المتحدة األمريكية :العنوان 
  11124، بايامون، بورتوريكو 6دي  3

Address: USA/Riverside park, Street 5 D2, 
Bayamon, PR 00961  

عمارة برج الشيخ، الطابق الثالث، / البيرة، الشرفة: عنوان التبليغ 
 مكتب عمرو ومشاركوه، محامون ومستشارون قانونيون 

 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

821

822

 
 

  

  Trade Mark No.: 32920  56161 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  14 :في الصنف 

  Date: 21/01/2018  64/14/6148: التاريخ 
، (نصائل تعليمية أو تدريبية)التوجيه المهني : من اجل 

معلومات عن الترفيه، خدمات التدريس، التصوير 

، (عرض ومعارض)بالميكروفلم، توفير تجهيزات المتاحف 

للتعليم أو )خدمات التأليف الموسيقي، تنظيم المباريات 

، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، (الترفيه

، تنظيم حفالت (خدمات متعهدي الحفالت)تنظيم العروض 

، تقديم التقارير المصورة، التصوير الفوتوغرافي، (ترفيه)

، تنظيم ويدارة الحلقات الدراسية، (عرض)التدريب العملي 

، تنظيم ويدارة ورشات (استعراض)التدريس، التدريب العملي 

 . ، كتابة النصوص بخالف النصوص االعالنية(تدريب)العمل 

In Respect of: Guidance (Vocational-) 
education or training advie, Information 
(Entertainment-), Instruction services, 
Microfilming, Museum facilities (Providing-) 
presentation exhibitions, Music composition 
services, Organization of competitions 
(education or entertainment), Organization of 
exhibitions for cultural or educational 
purposes, Organization of shows (impresario 
services), Party planning (entertainment), 
Photographic reporting, Photography, 
Practical training (demonstration), Seminars 
(Arranging nd conducting of-), Teaching, 
Training (Practical-) demonstration, 
Workshops (Arranging and conducting of-) 
training, Wrinting of texts, other than 
publicity texts.  

 In the name of: NASSER RASHED ناصر راشد زلوم : بأسم 
ZALLOUM  

ريفيرسايد بار ، شوار  / الواليات المتحدة األمريكية :العنوان 
  11124، بايامون، بورتوريكو 6دي  3

Address: USA/Riverside park, Street 5 D2, 
Bayamon, PR 00961  

عمارة برج الشيخ، الطابق الثالث، / البيرة، الشرفة: عنوان التبليغ 
 مكتب عمرو ومشاركوه، محامون ومستشارون قانونيون 

 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

  
  Trade Mark No.: 32921  56164 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30  51 :في الصنف 
  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Bee Products منتجات النحل : من اجل 

 In the name of: Izz Eldin Tahsein Mohammad عز الدين تحسين دمحم عودة : بأسم 
Owda  

  Address: Dier Ammar Ramallah دير عمار رام هللا  :العنوان 
 دير عمار رام هللا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32922  56166 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
القهوة والكاكاو؛ المشروبات التي اساسها القهوة : من اجل 

أو الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها الشوكوالته؛ الباستا 
، (الدمبلينج)، قطع صغيرة من العجين المحشوة (المعكرونة)

؛ معجنات ومنتجات المخابز أساسها (معكرونة رقيقة)نودلز 
سيميب الدقيق؛ الحلويات أساسها الدقيق والشوكوالتة؛ خبز، 

، بوجاجا (كعك تركي عل  شكل حلقة مغطاة ببذور السمسم)
، شطائر أو سندويشلب، (فطيرة تركية)، بيتا (كعك تركي)

حلويات )، فطائر، كعك أو كيك، بقالوة (معجنات تركية)كاتمر 
؛ قطايف؛ الحلويات اساسها (اساسها العجين مغلفة بالقطر

دينغ، الكسترد، العجين مغلفة بالقطر أو الشراب؛ حلوى البو
، حلوى البودينغ من األرز، (حلويات التركية)كازانديبي 
؛ العسل، الغراء النحل لالستهال  (حلويات التركية)كشكول 

البشري، العكبر لغايات الطعام؛ التوابل للمواد الغذائية، فانيال 
. ، صلصة الطماطم(التوابل)، بهارات، الصلصات (منكهات)

طحين، سميد، نشا للطعام؛ السكر،  الخميرة، مسحوق الخبيز؛
مكعبات السكر، السكر المسحوق؛ الشاي، الشاي المثلج؛ 
الحلويات، الشوكوالته، البسكويب، البسكويب الهش، 

؛ علكة المظغ؛ بوظة (ويفر)البسكويب عل  شكل رقائق 
، مثلجات صالحة لألكل؛ األغذية الخفيفة اساسها (أيسكريم)

، مسحوق الشوفان، رقائق الذرة، الحبوب، الفشار أو البوشار
حبوب اإلفطار، القمل المجهز لالستهال  البشري، الشعير 
المسحوق لالستهال  البشري، الشوفان المجهز لالستهال  
 البشري، حبوب الجاودار المجهزة لالستهال  البشري، األرز 

In Respect of: Coffee, cocoa; coffee or cocoa 
based beverages, chocolate based beverages; 
Pasta, stuffed dumplings, noodles; Pastries and 
bakery products based on flour; desserts based 
on flour and chocolate; bread, simit [Turkish 
ring-shaped bagel covered with sesame seeds], 
pogaça [Turkish bagel], pita, sandwiches, 
katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava 
[Turkish dessert based on dough coated with 
syrup], kadayif [Turkish dessert based on 
dough]; desserts based on dough coated with 
syrup; puddings, custard, kazandibi [Turkish 
pudding], rice pudding, keskül [Turkish 
pudding]; Honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; 
Condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
Yeast, baking powder; Flour, semolina, starch 
for food; Sugar, cube sugar, powdered sugar; 
Tea, ice tea; Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers; Chewing gums; Ice-cream, 
edible ices; Cereal-based snack food, popcorn, 
crushed oats, corn chips, breakfast cereals, 
processed wheat for human consumption, 
crushed barley for human consumption, 
processed oats for human consumption, 
processed rye for human consumption, rice  

 In the name of: toren gida sanayi ve ticaret تورين جيدا ساناي  في تيجاريب انونيم شيركيتي : بأسم 
anonim sirketi  

نولوووو  85161اورجوووانزي سووواناي  بولجيسوووي، . 1 :العنووووان 
 تركيا / غازي عنتاب  -، شهيدكامل8: جاديسي، نو

Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83420 
Nolu Caddesi, No:8, Sehitkamil, Gaziantep / 
Turkey  

  486.بيب ساحور ص: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
 

823

824
 

  

  Trade Mark No.: 32923  56165 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  46 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
اإلطارات؛ اإلطارات الداخلية لعجالت المركبات؛ : من اجل 

السيارات؛ قطع ويكسسوارات السيارات؛ المحركات 
والموتورات والقشا الجلدية والمكابل للمركبات البرية؛ 
المركبات البرية؛ الدراجات الهوائية؛ ممتصات صدمات 
ألنظمة تعليق المركبات؛ أجهزة الكبل للمركبات؛ آالت الطاقة 

لمركبات البرية؛ آليات نقل الطاقة للمركبات البرية؛ المحفزة ل
محامل المركبات البرية؛ وصالت قارنة للمركبات البرية؛ 
المحركات للمركبات البرية؛ الصمامات إلطارات المركبات؛ 
قضبان اإلطارات؛ براغي لإلطارات؛ عجالت السيارات؛ عدد 

  .يصالح اإلطارات الداخلية؛ أغطية اإلطارات الهوائية

In Respect of: 1) Tires; 2) Tubes for vehicle 
wheels; 3) Automobiles; 4) Parts and 
accessories for automobiles; 5) 
Engine/motor/rubber belt and brake for land 
vehicles; 6) Land vehicles; 7) Bicycles; 8) 
Suspension shock absorbers for vehicles; 9) 
Braking devices for vehicles; 10) Motive power 
machines for land vehicles; 11) Power 
transmission mechanisms for land vehicles; 12) 
Bearings for land vehicles; 13) Couplings for 
land vehicles; 14) Motors for land vehicles; 15) 
Valves for vehicle tires; 16) Spikes for tires; 
17) Studs for tires; 18) Wheels of automobiles; 
19) Repair outfits for inner tubes; 20) Casings 
for pneumatic tires.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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825

 

  

  Trade Mark No.: 32923  56165 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  46 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
اإلطارات؛ اإلطارات الداخلية لعجالت المركبات؛ : من اجل 

السيارات؛ قطع ويكسسوارات السيارات؛ المحركات 
والموتورات والقشا الجلدية والمكابل للمركبات البرية؛ 
المركبات البرية؛ الدراجات الهوائية؛ ممتصات صدمات 
ألنظمة تعليق المركبات؛ أجهزة الكبل للمركبات؛ آالت الطاقة 

لمركبات البرية؛ آليات نقل الطاقة للمركبات البرية؛ المحفزة ل
محامل المركبات البرية؛ وصالت قارنة للمركبات البرية؛ 
المحركات للمركبات البرية؛ الصمامات إلطارات المركبات؛ 
قضبان اإلطارات؛ براغي لإلطارات؛ عجالت السيارات؛ عدد 

  .يصالح اإلطارات الداخلية؛ أغطية اإلطارات الهوائية

In Respect of: 1) Tires; 2) Tubes for vehicle 
wheels; 3) Automobiles; 4) Parts and 
accessories for automobiles; 5) 
Engine/motor/rubber belt and brake for land 
vehicles; 6) Land vehicles; 7) Bicycles; 8) 
Suspension shock absorbers for vehicles; 9) 
Braking devices for vehicles; 10) Motive power 
machines for land vehicles; 11) Power 
transmission mechanisms for land vehicles; 12) 
Bearings for land vehicles; 13) Couplings for 
land vehicles; 14) Motors for land vehicles; 15) 
Valves for vehicle tires; 16) Spikes for tires; 
17) Studs for tires; 18) Wheels of automobiles; 
19) Repair outfits for inner tubes; 20) Casings 
for pneumatic tires.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32924  56161 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم اإلطارات؛ خدمات : من اجل 

البيع بالتجزئة التي تقدم اإلطارات؛ خدمات الوساطة التجارية 
في مجال اإلطارات؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم اإلطارات 
الداخلية لعجالت المركبات؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم 

ات الوساطة اإلطارات الداخلية لعجالت المركبات؛ خدم
التجارية في مجال اإلطارات الداخلية لعجالت المركبات؛ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم المركبات البرية؛ خدمات البيع 
بالتجزئة التي تقدم المركبات البرية؛ خدمات الوساطة 
التجارية في مجال المركبات البرية؛ خدمات البيع بالجملة التي 

رات؛ خدمات متاجر البيع تقدم قطع واكسسوارات للسيا
بالتجزئة التي تتضمن قطع ويكسسوارات السيارات؛ خدمات 
الوساطة التجارية في مجال قطع ويكسسوارات السيارات؛ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم عجالت السيارات؛ خدمات 
البيع بالتجزئة التي تقدم عجالت السيارات؛ خدمات الوساطة 

سيارات؛ خدمات البيع بالجملة التجارية في مجال عجالت ال
التي تقدم سالسل مضادة لالنزالق؛ خدمات البيع بالتجزئة التي 
تقدم سالسل مضادة لالنزالق؛ خدمات الوساطة التجارية في 
مجال سالسل مضادة لالنزالق؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم 

القشا المطاطية والمكابل للمركبات / الموتورات/ المحركات
/ ؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم المحركاتالبرية

 . القشا المطاطية والمكابل للمركبات البرية/ الموتورات

In Respect of: 1) Wholesale service featuring 
tires; 2) Retail store service featuring tires; 3) 
Commercial intermediary services in the field 
tires; 4) Wholesale service featuring tubes for 
vehicle wheels; 5) Retail store service featuring 
tubes for vehicle wheels; 6) Commercial 
intermediary services in the field tubes for 
vehicle wheels; 7) Wholesale service featuring 
land vehicles; 8) Retail store service featuring 
land vehicles; 9) Commercial intermediary 
services in the field land vehicles; 10) 
Wholesale service featuring parts and 
accessories for automobiles; 11) Retail store 
service featuring parts and accessories for 
automobiles; 12) Commercial intermediary 
services in the field parts and accessories for 
automobiles; 13) Wholesale service featuring 
wheels of automobiles; 14) Retail store service 
featuring wheels of automobiles; 15) 
Commercial intermediary services in the field 
wheels of automobiles; 16) Wholesale service 
featuring anti-skid chains; 17) Retail store 
service featuring anti-skid chains; 18) 
Commercial intermediary services in the field 
anti-skid chains; 19) Wholesale service 
featuring engine/motor/rubber belt and brake 
for land vehicles; 20) Retail store service 
featuring engine/motor/rubber belt and brake 
for land vehicles.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32925  56163 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
الخاليا الجافة؛ الخاليا والوحدات الضوئية ؛ : من اجل 

بطاريات الليثيوم؛ البطاريات؛ علب البطاريات؛ البطاريات 
للمركبات؛ المراكمات، الكهربائية، للمركبات؛ الخاليا الرطبة؛ 
بطاريات األقطاب الموجبة؛ خاليا الوقود؛ البطاريات 

ربائية للسيارات؛ البطاريات للمركبات البرية؛ البطاريات الكه
؛ (بطاريات)لتشغيل المركبات الكهربائية؛ وحدات الطاقة 

؛ البطاريات الكهربائية؛ المراكمات، (بطاريات)عبوات الطاقة 
الكهربائية؛ البطاريات القابلة إلعادة الشحن؛ أجهزة التزويد 

؛ مشغالت البطاريات؛ محوالت (بطارية)بالطاقة غير المنقطعة 
 . ؛ كوابل تعزيز البطارياتالبطاريات؛ أقطاب البطاريات

In Respect of: 1) Dry cells; 2) Photovoltaic cells 
and modules; 3) Lithium batteries; 4) 
Batteries; 5) Battery packs; 6) Batteries for 
vehicles; 7) Accumulators, electric, for 
vehicles; 8) Wet cells; 9) Anode batteries; 10) 
Fuel cells; 11) Batteries for automobiles; 12) 
Batteries for electric vehicles; 13) Electric 
batteries for powering electric vehicles; 14) 
Power units [batteries]; 15) Power packs 
[batteries]; 16) Electric batteries; 17) 
Accumulators, electric; 18) Rechargeable 
batteries; 19) Uninterruptible power supply 
apparatus [battery]; 20) Battery starters; 21) 
Battery adapters; 22) Battery leads; 23) 
Battery booster cables.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32926  56162 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم البطاريات؛ خدمات : من اجل 

البيع بالتجزئة التي تقدم البطاريات؛ خدمات الوساطة التجارية 

في مجال البطاريات؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم 

البطاريات الكهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم 

مجال البطاريات الكهربائية؛ خدمات الوساطة التجارية في 

البطاريات الكهربائية؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم المراكم، 

الكهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم المراكم، 

الكهربائية؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال المراكم، 

الكهربائية؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم بطاريات 

تقدم بطاريات السيارات؛ خدمات البيع بالتجزئة التي 

السيارات؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال البطاريات 

للسيارات؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم بطاريات للمركبات؛ 

خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم بطاريات للمركبات؛ خدمات 

الوساطة التجارية في مجال بطاريات للمركبات؛ خدمات البيع 

م، الكهربائية، للمركبات؛ خدمات بالجملة التي تقدم المراك

البيع بالتجزئة التي تقدم المراكم، الكهربائية، للمركبات؛ 

خدمات الوساطة التجارية في مجال المراكم، الكهربائية، 

 . للمركبات

In Respect of: 1) Wholesale service featuring 
batteries; 2) Retail store service featuring 
batteries; 3) Commercial intermediary services 
in the field batteries; 4) Wholesale service 
featuring electric batteries; 5) Retail store 
service featuring electric batteries; 6) 
Commercial intermediary services in the field 
electric batteries; 7) Wholesale service 
featuring accumulators, electric; 8) Retail 
store service featuring accumulators, electric; 
9) Commercial intermediary services in the 
field accumulators, electric; 10) Wholesale 
service featuring batteries for automobiles; 11) 
Retail store service featuring batteries for 
automobiles; 12) Commercial intermediary 
services in the field batteries for automobiles; 
13) Wholesale service featuring batteries for 
vehicles; 14) Retail store service featuring 
batteries for vehicles; 15) Commercial 
intermediary services in the field batteries for 
vehicles; 16) Wholesale service featuring 
accumulators, electric, for vehicles; 17) Retail 
store service featuring accumulators, electric, 
for vehicles; 18) Commercial intermediary 
services in the field accumulators, electric, for 
vehicles.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32924  56161 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم اإلطارات؛ خدمات : من اجل 

البيع بالتجزئة التي تقدم اإلطارات؛ خدمات الوساطة التجارية 
في مجال اإلطارات؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم اإلطارات 
الداخلية لعجالت المركبات؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم 

ات الوساطة اإلطارات الداخلية لعجالت المركبات؛ خدم
التجارية في مجال اإلطارات الداخلية لعجالت المركبات؛ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم المركبات البرية؛ خدمات البيع 
بالتجزئة التي تقدم المركبات البرية؛ خدمات الوساطة 
التجارية في مجال المركبات البرية؛ خدمات البيع بالجملة التي 

رات؛ خدمات متاجر البيع تقدم قطع واكسسوارات للسيا
بالتجزئة التي تتضمن قطع ويكسسوارات السيارات؛ خدمات 
الوساطة التجارية في مجال قطع ويكسسوارات السيارات؛ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم عجالت السيارات؛ خدمات 
البيع بالتجزئة التي تقدم عجالت السيارات؛ خدمات الوساطة 

سيارات؛ خدمات البيع بالجملة التجارية في مجال عجالت ال
التي تقدم سالسل مضادة لالنزالق؛ خدمات البيع بالتجزئة التي 
تقدم سالسل مضادة لالنزالق؛ خدمات الوساطة التجارية في 
مجال سالسل مضادة لالنزالق؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم 

القشا المطاطية والمكابل للمركبات / الموتورات/ المحركات
/ ؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم المحركاتالبرية

 . القشا المطاطية والمكابل للمركبات البرية/ الموتورات

In Respect of: 1) Wholesale service featuring 
tires; 2) Retail store service featuring tires; 3) 
Commercial intermediary services in the field 
tires; 4) Wholesale service featuring tubes for 
vehicle wheels; 5) Retail store service featuring 
tubes for vehicle wheels; 6) Commercial 
intermediary services in the field tubes for 
vehicle wheels; 7) Wholesale service featuring 
land vehicles; 8) Retail store service featuring 
land vehicles; 9) Commercial intermediary 
services in the field land vehicles; 10) 
Wholesale service featuring parts and 
accessories for automobiles; 11) Retail store 
service featuring parts and accessories for 
automobiles; 12) Commercial intermediary 
services in the field parts and accessories for 
automobiles; 13) Wholesale service featuring 
wheels of automobiles; 14) Retail store service 
featuring wheels of automobiles; 15) 
Commercial intermediary services in the field 
wheels of automobiles; 16) Wholesale service 
featuring anti-skid chains; 17) Retail store 
service featuring anti-skid chains; 18) 
Commercial intermediary services in the field 
anti-skid chains; 19) Wholesale service 
featuring engine/motor/rubber belt and brake 
for land vehicles; 20) Retail store service 
featuring engine/motor/rubber belt and brake 
for land vehicles.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32926  56162 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم البطاريات؛ خدمات : من اجل 

البيع بالتجزئة التي تقدم البطاريات؛ خدمات الوساطة التجارية 

في مجال البطاريات؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم 

البطاريات الكهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم 

مجال البطاريات الكهربائية؛ خدمات الوساطة التجارية في 

البطاريات الكهربائية؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم المراكم، 

الكهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم المراكم، 

الكهربائية؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال المراكم، 

الكهربائية؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم بطاريات 

تقدم بطاريات السيارات؛ خدمات البيع بالتجزئة التي 

السيارات؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال البطاريات 

للسيارات؛ خدمات البيع بالجملة التي تقدم بطاريات للمركبات؛ 

خدمات البيع بالتجزئة التي تقدم بطاريات للمركبات؛ خدمات 

الوساطة التجارية في مجال بطاريات للمركبات؛ خدمات البيع 

م، الكهربائية، للمركبات؛ خدمات بالجملة التي تقدم المراك

البيع بالتجزئة التي تقدم المراكم، الكهربائية، للمركبات؛ 

خدمات الوساطة التجارية في مجال المراكم، الكهربائية، 

 . للمركبات

In Respect of: 1) Wholesale service featuring 
batteries; 2) Retail store service featuring 
batteries; 3) Commercial intermediary services 
in the field batteries; 4) Wholesale service 
featuring electric batteries; 5) Retail store 
service featuring electric batteries; 6) 
Commercial intermediary services in the field 
electric batteries; 7) Wholesale service 
featuring accumulators, electric; 8) Retail 
store service featuring accumulators, electric; 
9) Commercial intermediary services in the 
field accumulators, electric; 10) Wholesale 
service featuring batteries for automobiles; 11) 
Retail store service featuring batteries for 
automobiles; 12) Commercial intermediary 
services in the field batteries for automobiles; 
13) Wholesale service featuring batteries for 
vehicles; 14) Retail store service featuring 
batteries for vehicles; 15) Commercial 
intermediary services in the field batteries for 
vehicles; 16) Wholesale service featuring 
accumulators, electric, for vehicles; 17) Retail 
store service featuring accumulators, electric, 
for vehicles; 18) Commercial intermediary 
services in the field accumulators, electric, for 
vehicles.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

828 
 

 
 
 

 

  Trade Mark No.: 32927  56167 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  7 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
فالتر المحركات ومحركات االحتراق الداخلي؛ : من اجل 

المضخات كأجزاء من آالت، الموتورات والمحركات؛ مشعات 
للمحركات و الآالت؛ آالت نفخ؛ مضخات المياه ؛ المرشحات 

؛ أنابيب العوادم للمركبات البرية؛ المشغالت (أجزاء من آالت)
؛ عوادم الموتورات والمحركات؛ صمامات (أجزاء من آالت)
للموتورات والمحركات؛ ( يي جي آر)ادة تدوير غاز العادم يع

أجهزة مقاومة التلور للموتورات والمحركات؛ مراوح 
؛ (أجزاء من مضخات)الموتورات والمحركات؛ الصمامات 

أجزاء من )؛ صمامات العادم [أجزاء آالت]الصمامات 
؛ مضخات (أجزاء من محركات)؛ صمامات الحقن (محركات

د؛ الضاغطات السترجا  ويعادة تدوير غازات استرجا  التبري
التبريد؛ مكثفات هوائية؛ المكثفات المبردة هوائيا؛ مبردات 
الزيب للمحركات؛ مبردات الزيب للمحركات؛ مبادالت حرارية 

؛ ضاغطات الهواء؛ [آالت]؛ ضاغطات [أجزاء آالت]
الضاغطات بكونها قطع من آالت، الموتورات والمحركات؛ 

جات؛ الدافعات للمضخات؛ آالت النفخ للضغا، ضاغطات للثال
طرد ونقل الغاز؛ آليات نقل حركة لآلالت؛ المضخات النفاثة؛ 
الشواحن السريعة لآلالت؛ المشعاعات للمركبات؛ ضوابا 

المحركات والموتورات؛ أجهزة / الطاقة الهيدروليكية لآلالت 
حكم التحكم الهوائي لآلالت، الموتورات والمحركات؛ آليات الت

لآلالت، المحركات أو الموتورات؛ أجهزة التحكم بالهواء لآلت 
والمشغالت الرئيسية؛ صمامات التحكم في المدخل 
األوتوماتيكي؛ صمامات الفحص للتحميل من أجل مخارج 

 . ضاغطات الهواء

In Respect of: 1) Filters for motors and 
engines; 2) Pumps as parts of machines, 
motors and engines; 3) Radiators for motors 
and engines; 4) Blowing machines; 5) Water 
pumps; 6) Filters (parts of machine); 7) 
Exhaust pipes for land vehicles; 8) Actuators 
(parts of machines); 9) Exhausts for motors 
and engines; 10) Exhaust gas recirculation 
[EGR] valves for motors and engines; 11) 
Anti-pollution devices for motors and engines; 
12) Fans for motors and engines; 13) Valves 
[parts of pumps]; 14) Valves [parts of 
machines]; 15) Exhaust valves (parts of 
engines); 16) Injection valves (parts of 
engines); 17) Refrigerant recovery pumps; 18) 
Compressors for recovering and recycling 
refrigerant gases; 19) Air condensers; 20) Air-
cooled condensers; 21) Oil coolers for engines; 
22) Oil coolers for motors; 23) Heat 
exchangers [parts of machines]; 24) 
Compressors [machines]; 25) Air compressors; 
26) Compressors as parts of machines, motors 
and engines; 27) Compressors for 
refrigerators; 28) Pump impellers; 29) Blowing 
machines for the compression, exhaustion and 
transport of gases; 30) Transmissions for 
machines; 31) Tubopumps; 32) Turbochargers 
for machines; 33) Radiators for vehicles; 34) 
Hydraulic power controllers for 
machines/engines and motors; 35) Pneumatic 
controls for machines, motors and engines; 36) 
Control mechanisms for machines, engines or 
motors; 37) Air control device for machine and 
prime movers; 38) Automatic inlet control 
valves for reciprocating air compressors; 39) 
Unloading check valves for the outlets of air 
compressors.  
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 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص 

 

Address for Services :   

 
  

 
 

 
 
 

 

  Trade Mark No.: 32927  56167 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7  7 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
فالتر المحركات ومحركات االحتراق الداخلي؛ : من اجل 

المضخات كأجزاء من آالت، الموتورات والمحركات؛ مشعات 
للمحركات و الآالت؛ آالت نفخ؛ مضخات المياه ؛ المرشحات 

؛ أنابيب العوادم للمركبات البرية؛ المشغالت (أجزاء من آالت)
؛ عوادم الموتورات والمحركات؛ صمامات (أجزاء من آالت)
للموتورات والمحركات؛ ( يي جي آر)ادة تدوير غاز العادم يع

أجهزة مقاومة التلور للموتورات والمحركات؛ مراوح 
؛ (أجزاء من مضخات)الموتورات والمحركات؛ الصمامات 

أجزاء من )؛ صمامات العادم [أجزاء آالت]الصمامات 
؛ مضخات (أجزاء من محركات)؛ صمامات الحقن (محركات

د؛ الضاغطات السترجا  ويعادة تدوير غازات استرجا  التبري
التبريد؛ مكثفات هوائية؛ المكثفات المبردة هوائيا؛ مبردات 
الزيب للمحركات؛ مبردات الزيب للمحركات؛ مبادالت حرارية 

؛ ضاغطات الهواء؛ [آالت]؛ ضاغطات [أجزاء آالت]
الضاغطات بكونها قطع من آالت، الموتورات والمحركات؛ 

جات؛ الدافعات للمضخات؛ آالت النفخ للضغا، ضاغطات للثال
طرد ونقل الغاز؛ آليات نقل حركة لآلالت؛ المضخات النفاثة؛ 
الشواحن السريعة لآلالت؛ المشعاعات للمركبات؛ ضوابا 

المحركات والموتورات؛ أجهزة / الطاقة الهيدروليكية لآلالت 
حكم التحكم الهوائي لآلالت، الموتورات والمحركات؛ آليات الت

لآلالت، المحركات أو الموتورات؛ أجهزة التحكم بالهواء لآلت 
والمشغالت الرئيسية؛ صمامات التحكم في المدخل 
األوتوماتيكي؛ صمامات الفحص للتحميل من أجل مخارج 

 . ضاغطات الهواء

In Respect of: 1) Filters for motors and 
engines; 2) Pumps as parts of machines, 
motors and engines; 3) Radiators for motors 
and engines; 4) Blowing machines; 5) Water 
pumps; 6) Filters (parts of machine); 7) 
Exhaust pipes for land vehicles; 8) Actuators 
(parts of machines); 9) Exhausts for motors 
and engines; 10) Exhaust gas recirculation 
[EGR] valves for motors and engines; 11) 
Anti-pollution devices for motors and engines; 
12) Fans for motors and engines; 13) Valves 
[parts of pumps]; 14) Valves [parts of 
machines]; 15) Exhaust valves (parts of 
engines); 16) Injection valves (parts of 
engines); 17) Refrigerant recovery pumps; 18) 
Compressors for recovering and recycling 
refrigerant gases; 19) Air condensers; 20) Air-
cooled condensers; 21) Oil coolers for engines; 
22) Oil coolers for motors; 23) Heat 
exchangers [parts of machines]; 24) 
Compressors [machines]; 25) Air compressors; 
26) Compressors as parts of machines, motors 
and engines; 27) Compressors for 
refrigerators; 28) Pump impellers; 29) Blowing 
machines for the compression, exhaustion and 
transport of gases; 30) Transmissions for 
machines; 31) Tubopumps; 32) Turbochargers 
for machines; 33) Radiators for vehicles; 34) 
Hydraulic power controllers for 
machines/engines and motors; 35) Pneumatic 
controls for machines, motors and engines; 36) 
Control mechanisms for machines, engines or 
motors; 37) Air control device for machine and 
prime movers; 38) Automatic inlet control 
valves for reciprocating air compressors; 39) 
Unloading check valves for the outlets of air 
compressors.  
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  Trade Mark No.: 32928  56168 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  44 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
مكيفات السيارات؛ مدافئ السيارات؛ تجهيزات : من اجل 

للسيارات؛ مبخرات التبريد ( لتكييف الهواء)وأجهزة التهوية 

للسيارات؛ المبردات للسيارات؛ مرشحات الهواء للسيارات؛ 

المشعاعات للسيارات؛ الضاغطات لمكيفات الهواء للسيارات؛ 

المكثفات لمكيفات الهواء للسيارات؛ القطع المركزية 

خانات لمكيفات الهواء للسيارات؛ المبخرات لمكيفات للس

الهواء للسيارات؛ مقاب؛ الضاغطات لمكيفات الهواء 

للسيارات؛ مراكمات الحرارة للسيارات؛ مراوح التبريد 

للسيارات؛ األغطية لمراوح التبريد للسيارات؛ فالتر الهواء 

لمكيفات السيارات؛ الضوابا لمكيفات الهواء للسيارات؛ 

ات الهواء لمكيفات الهواء للسيارات؛ المصابيل األمامية منطف

لمكيفات الهواء للسيارات؛ وحدات التبريد لمكيفات الهواء 

للسيارات؛ المبادالت الحرارية للسيارات، ليسب أجزاء من 

آالت؛ أجهزة التدفئة للمركبات؛ مكيفات هواء المركبات؛ 

تهوية؛ وتكييف الهواء، أجهزة وأدوات تبريد الهواء وال

تهوية وتكييف الهواء؛ أنظمة التسخين التي / أجهزة تدفئة

تتكون بشكل أساسي من األنابيب، والمواسير والمتشعبات 

التي يتم من خاللها تدوير المياه الدافئة أو عالية الحرارة؛ 

مولدات األنيونات لتنقية الهواء؛ مراوح التبريد؛ أجهزة 

وح للسيارات؛ الضاغطات األوزون للمياه؛ أجهزة تبخير؛ المرا

لمكيفات الهواء؛ المضخات الحرارية؛ المضخات الحرارية 

 . لمحركات الغاز؛ أبراج تبريد المياه؛ مجمعات البخار

In Respect of: 1) Air conditioners for 
automobiles; 2) Heaters for automobiles; 3) 
Ventilation (air-conditioning) installations and 
apparatus for automobiles; 4) Cooling 
evaporators for automobiles; 5) Coolers for 
automobiles; 6) Air filters for automobiles; 7) 
Radiators for automobiles; 8) Compressors for 
air conditioners of automobiles; 9) Condensors 
for air conditioners of automobiles; 10) Heater 
cores for air conditioners of automobiles; 11) 
Evaporators for air conditioners of 
automobiles; 12) Compressor clutches for air 
conditioners of automobiles; 13) Heat 
accumulators for automobiles; 14) Cooling 
fans for automobiles; 15) Shroud for Cooling 
fans of automobiles; 16) Air filters for air 
conditioners of automobiles; 17) Controllers 
for air conditioners of automobiles; 18) Air 
cleaners for air conditioners of automobiles; 
19) Headlamps for air conditioners of 
automobiles; 20) Cooling modules for air 
conditioners of automobiles; 21) Automotive 
heat exchangers, not being parts of machines; 
22) Heating apparatus for vehicles; 23) Air 
conditioners for vehicles; 24) Air-conditioning, 
air cooling and ventilation apparatus and 
instruments; 25) Apparatus for 
heating/ventilating and air conditioning; 26) 
Heating systems composed primarily of tubes, 
pipes and manifolds through which warm or 
high temperature water circulates; 27) Anion 
generators for air purification; 28) Cooling 
fans; 29) Water ionizers; 30) Evaporators; 31) 
Ventilators for automobiles; 32) Compressor 
for air conditioner; 33) Heat pumps; 34) Gas 
engine heat pumps; 35) Water cooling towers; 
36) Steam accumulators.  
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 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32928  56168 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  44 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
مكيفات السيارات؛ مدافئ السيارات؛ تجهيزات : من اجل 

للسيارات؛ مبخرات التبريد ( لتكييف الهواء)وأجهزة التهوية 

للسيارات؛ المبردات للسيارات؛ مرشحات الهواء للسيارات؛ 

المشعاعات للسيارات؛ الضاغطات لمكيفات الهواء للسيارات؛ 

المكثفات لمكيفات الهواء للسيارات؛ القطع المركزية 

خانات لمكيفات الهواء للسيارات؛ المبخرات لمكيفات للس

الهواء للسيارات؛ مقاب؛ الضاغطات لمكيفات الهواء 

للسيارات؛ مراكمات الحرارة للسيارات؛ مراوح التبريد 

للسيارات؛ األغطية لمراوح التبريد للسيارات؛ فالتر الهواء 

لمكيفات السيارات؛ الضوابا لمكيفات الهواء للسيارات؛ 

ات الهواء لمكيفات الهواء للسيارات؛ المصابيل األمامية منطف

لمكيفات الهواء للسيارات؛ وحدات التبريد لمكيفات الهواء 

للسيارات؛ المبادالت الحرارية للسيارات، ليسب أجزاء من 

آالت؛ أجهزة التدفئة للمركبات؛ مكيفات هواء المركبات؛ 

تهوية؛ وتكييف الهواء، أجهزة وأدوات تبريد الهواء وال

تهوية وتكييف الهواء؛ أنظمة التسخين التي / أجهزة تدفئة

تتكون بشكل أساسي من األنابيب، والمواسير والمتشعبات 

التي يتم من خاللها تدوير المياه الدافئة أو عالية الحرارة؛ 

مولدات األنيونات لتنقية الهواء؛ مراوح التبريد؛ أجهزة 

وح للسيارات؛ الضاغطات األوزون للمياه؛ أجهزة تبخير؛ المرا

لمكيفات الهواء؛ المضخات الحرارية؛ المضخات الحرارية 

 . لمحركات الغاز؛ أبراج تبريد المياه؛ مجمعات البخار

In Respect of: 1) Air conditioners for 
automobiles; 2) Heaters for automobiles; 3) 
Ventilation (air-conditioning) installations and 
apparatus for automobiles; 4) Cooling 
evaporators for automobiles; 5) Coolers for 
automobiles; 6) Air filters for automobiles; 7) 
Radiators for automobiles; 8) Compressors for 
air conditioners of automobiles; 9) Condensors 
for air conditioners of automobiles; 10) Heater 
cores for air conditioners of automobiles; 11) 
Evaporators for air conditioners of 
automobiles; 12) Compressor clutches for air 
conditioners of automobiles; 13) Heat 
accumulators for automobiles; 14) Cooling 
fans for automobiles; 15) Shroud for Cooling 
fans of automobiles; 16) Air filters for air 
conditioners of automobiles; 17) Controllers 
for air conditioners of automobiles; 18) Air 
cleaners for air conditioners of automobiles; 
19) Headlamps for air conditioners of 
automobiles; 20) Cooling modules for air 
conditioners of automobiles; 21) Automotive 
heat exchangers, not being parts of machines; 
22) Heating apparatus for vehicles; 23) Air 
conditioners for vehicles; 24) Air-conditioning, 
air cooling and ventilation apparatus and 
instruments; 25) Apparatus for 
heating/ventilating and air conditioning; 26) 
Heating systems composed primarily of tubes, 
pipes and manifolds through which warm or 
high temperature water circulates; 27) Anion 
generators for air purification; 28) Cooling 
fans; 29) Water ionizers; 30) Evaporators; 31) 
Ventilators for automobiles; 32) Compressor 
for air conditioner; 33) Heat pumps; 34) Gas 
engine heat pumps; 35) Water cooling towers; 
36) Steam accumulators.  

 
 

 

    
  Trade Mark No.: 32929  56161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  46 :في الصنف 
  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
السيارات؛ قطع ويكسسوارات السيارات؛ وحدات : من اجل 

التحكم بنقل السرعات للسيارات؛ مصدات السيارات؛ مبردات 

الزيب للسيارات؛ مضخات الماء للمركبات؛ مقاب؛ مضخات 

المياه للسيارات؛ المبردات الداخلية للسيارات؛ الحماالت 

للسيارات؛ الوحدات األمامية للسيارات؛ الصمامات للسيارات 

هربائية؛ ضاغطات مكيفات الهواء للمركبات؛ الضاغطات الك

لمكيفات الهواء للمركبات البرية؛ محركات مراوح التبريد 

؛ [لوازم للمركبات]للمركبات البرية؛ مضخات هواء 

الموتورات والمحركات للمركبات البرية؛ اإلطارات؛ ممتصات 

صدمات ألنظمة تعليق المركبات؛ أنظمة التعليق للمركبات؛ 

الت الطاقة المحفزة للمركبات البرية؛ آليات نقل الطاقة آ

 . للمركبات البرية؛ محامل المركبات البرية

In Respect of: 1) Automobiles; 2) Parts and 
accessories for automobiles; 3) Transmission 
control modules for automobiles; 4) Bumpers 
for automobiles; 5) Oil coolers for 
automobiles; 6) Water pumps for automobiles; 
7) Water pump clutches for automobiles; 8) 
Intercoolers for automobiles; 9) Carriers for 
automobiles; 10) Head modules for 
automobiles; 11) Valves for electric cars; 12) 
Compressors for air conditioners for vehicles; 
13) Compressors for air conditioners for land 
vehicles; 14) Cooling fan motors for land 
vehicles; 15) Air pumps [vehicle accessories]; 
16) Motors and engines for land vehicles; 17) 
Tires; 18) Suspension shock absorbers for 
vehicles; 19) Suspension systems for vehicles; 
20) Motive power machines for land vehicles; 
21) Power transmission mechanisms for land 
vehicles; 22) Bearings for land vehicles.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم : العنوان
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32930  56151 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
مالبس؛ مالبس للمواليد؛ أثواب سباحة؛ أحذية لكرة : من اجل 

القدم؛ أحذية؛ أحذية رياضية؛ مالبس محبوكة؛ قفازات 
؛ مالبس (مالبس)؛ ربطات عنق؛ أحزمة من الجلد [مالبس]

 . ضد الماء؛ مالبس للحفالت التنكرية؛ مالبس زفاف؛ قبعات

In Respect of: Clothing; Layettes [clothing]; 
Swimsuits; Football shoes; Shoes; Sports 
shoes; Hosiery; Gloves [clothing]; Neckties; 
Leather belts (clothing); Waterproof clothing; 
Masquerade costumes; Wedding dress; Hats  

  In the name of: XTEP (CHINA) Co., LTD ليمتد كو ،( تشانيا )أكس تي أى بي : بأسم 
كينجميووونج بوووار  ،أيكونوميوووك أنووود تيكنولوجيكووووال  :العنووووان 

 . ديفيلوبمينب زون ،كيواتزهو ،فوجيان بروفينس ،الصين 
Address: Qingmeng Park, Economic & 
Technological Development Zone, Quanzhou, 
Fujian Province, CHINA  

 سماس للملكيه الفكريه: عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 641ب .ص 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32931  56154 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم قطع واكسسوارات : من اجل 

للسيارات؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتضمن قطع 
ويكسسوارات السيارات؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال 
قطع ويكسسوارات السيارات؛ خدمات البيع بالجملة التي 

التهوية وتكييف الهواء؛ خدمات / تتضمن األجهزة للتدفئة 
التهوية / ر البيع بالتجزئة تي تتضمن األجهزة للتدفئة متاج

وتكييف الهواء؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال تي 
التهوية وتكييف الهواء؛ خدمات / تتضمن األجهزة للتدفئة 

البيع بالجملة التي تتضمن صمامات يعادة تدوير غاز العوادم 
بيع للموتورات والمحركات؛ خدمات متاجر ال( يي جي ار)

يي )بالتجزئة التي تتضمن صمامات يعادة تدوير غاز العوادم 
للموتورات والمحركات؛ خدمات الوساطة التجارية ( جي ار

( يي جي ار)لتي تتضمن صمامات يعادة تدوير غاز العوادم 
للموتورات والمحركات؛ خدمات البيع بالجملة التي تتضمن 

الضاغطات؛ الضاغطات؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تتضمن 
خدمات الوساطة التجارية في مجال الضاغطات؛ خدمات البيع 
بالجملة التي تتضمن المضخات كأجزاء من آالت، الموتورات 
والمحركات ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتضمن 
المضخات كأجزاء من آالت، الموتورات والمحركات؛ خدمات 

من آالت،  الوساطة التجارية في مجال المضخات كأجزاء
الموتورات والمحركات ؛ خدمات البيع بالجملة التي تتضمن 
العوادم للموتورات والمحركات؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
التي تتضمن العوادم للموتورات والمحركات؛ خدمات الوساطة 
التجارية في مجال العوادم للموتورات والمحركات؛ خدمات 

ات للموتورات والمحركات؛ البيع بالجملة التي تتضمن المرشح
خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتضمن المرشحات 
للموتورات والمحركات؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال 
المرشحات للموتورات والمحركات؛ خدمات البيع بالجملة التي 
تقدم المشعاعات للموتورات والمحركات؛ خدمات متاجر البيع 

اعات للموتورات والمحركات؛ بالتجزئة التي تقدم المشع

In Respect of: 1) Wholesale service featuring 
parts and accessories for automobiles; 2) 
Retail store service featuring parts and 
accessories for automobiles; 3) Commercial 
intermediary services in the field parts and 
accessories for automobiles; 4) Wholesale 
service featuring apparatus for 
heating/ventilating and air conditioning; 5) 
Retail store service featuring apparatus for 
heating/ventilating and air conditioning; 6) 
Commercial intermediary services in the field 
apparatus for heating/ventilating and air 
conditioning; 7) Wholesale service featuring 
exhaust gas recirculation [EGR] valves for 
motors and engines; 8) Retail store service 
featuring exhaust gas recirculation [EGR] 
valves for motors and engines; 9) Commercial 
intermediary services in the field exhaust gas 
recirculation [EGR] valves for motors and 
engines; 10) Wholesale service featuring 
compressors; 11) Retail store service featuring 
compressors; 12) Commercial intermediary 
services in the field compressors; 13) 
Wholesale service featuring pumps as parts of 
machines, motors and engines; 14) Retail store 
service featuring pumps as parts of machines, 
motors and engines; 15) Commercial 
intermediary services in the field pumps as 
parts of machines, motors and engines; 16) 
Wholesale service featuring exhausts for 
motors and engines; 17) Retail store service 
featuring exhausts for motors and engines; 18) 
Commercial intermediary services in the field 
exhausts for motors and engines; 19) 
Wholesale service featuring filters for motors 
and engines; 20) Retail store service featuring 
filters for motors and engines; 21) Commercial 
intermediary services in the field filters for 
motors and engines; 22) Wholesale service 

 
 

 

    
  Trade Mark No.: 32929  56161 :العالمة التجارية رقم 

  In Class: 12  46 :في الصنف 
  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
السيارات؛ قطع ويكسسوارات السيارات؛ وحدات : من اجل 

التحكم بنقل السرعات للسيارات؛ مصدات السيارات؛ مبردات 

الزيب للسيارات؛ مضخات الماء للمركبات؛ مقاب؛ مضخات 

المياه للسيارات؛ المبردات الداخلية للسيارات؛ الحماالت 

للسيارات؛ الوحدات األمامية للسيارات؛ الصمامات للسيارات 

هربائية؛ ضاغطات مكيفات الهواء للمركبات؛ الضاغطات الك

لمكيفات الهواء للمركبات البرية؛ محركات مراوح التبريد 

؛ [لوازم للمركبات]للمركبات البرية؛ مضخات هواء 

الموتورات والمحركات للمركبات البرية؛ اإلطارات؛ ممتصات 

صدمات ألنظمة تعليق المركبات؛ أنظمة التعليق للمركبات؛ 

الت الطاقة المحفزة للمركبات البرية؛ آليات نقل الطاقة آ

 . للمركبات البرية؛ محامل المركبات البرية

In Respect of: 1) Automobiles; 2) Parts and 
accessories for automobiles; 3) Transmission 
control modules for automobiles; 4) Bumpers 
for automobiles; 5) Oil coolers for 
automobiles; 6) Water pumps for automobiles; 
7) Water pump clutches for automobiles; 8) 
Intercoolers for automobiles; 9) Carriers for 
automobiles; 10) Head modules for 
automobiles; 11) Valves for electric cars; 12) 
Compressors for air conditioners for vehicles; 
13) Compressors for air conditioners for land 
vehicles; 14) Cooling fan motors for land 
vehicles; 15) Air pumps [vehicle accessories]; 
16) Motors and engines for land vehicles; 17) 
Tires; 18) Suspension shock absorbers for 
vehicles; 19) Suspension systems for vehicles; 
20) Motive power machines for land vehicles; 
21) Power transmission mechanisms for land 
vehicles; 22) Bearings for land vehicles.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم : العنوان
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  831

832
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خدمات الوساطة التجارية في مجال المشعاعات للموتورات 
 . والمحركات

featuring radiators for motors and engines; 23) 
Retail store service featuring radiators for 
motors and engines; 24) Commercial 
intermediary services in the field radiators for 
motors and engines.  

 ,.In the name of: Hankook Tire Worldwide Co ، ليمتد .هانكو  تير ورلدوايد كو: بأسم 
Ltd.  

غو ، شويزوكا، -كانغام, دونغ-، يوكسام43-217:رقم :العنوان 
 . سيئول، كوريا

Address: #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
seoul, Korea  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32931  56154 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 22/01/2018  66/14/6148: التاريخ 
خدمات البيع بالجملة التي تقدم قطع واكسسوارات : من اجل 

للسيارات؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتضمن قطع 
ويكسسوارات السيارات؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال 
قطع ويكسسوارات السيارات؛ خدمات البيع بالجملة التي 

التهوية وتكييف الهواء؛ خدمات / تتضمن األجهزة للتدفئة 
التهوية / ر البيع بالتجزئة تي تتضمن األجهزة للتدفئة متاج

وتكييف الهواء؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال تي 
التهوية وتكييف الهواء؛ خدمات / تتضمن األجهزة للتدفئة 

البيع بالجملة التي تتضمن صمامات يعادة تدوير غاز العوادم 
بيع للموتورات والمحركات؛ خدمات متاجر ال( يي جي ار)

يي )بالتجزئة التي تتضمن صمامات يعادة تدوير غاز العوادم 
للموتورات والمحركات؛ خدمات الوساطة التجارية ( جي ار

( يي جي ار)لتي تتضمن صمامات يعادة تدوير غاز العوادم 
للموتورات والمحركات؛ خدمات البيع بالجملة التي تتضمن 

الضاغطات؛ الضاغطات؛ خدمات البيع بالتجزئة التي تتضمن 
خدمات الوساطة التجارية في مجال الضاغطات؛ خدمات البيع 
بالجملة التي تتضمن المضخات كأجزاء من آالت، الموتورات 
والمحركات ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتضمن 
المضخات كأجزاء من آالت، الموتورات والمحركات؛ خدمات 

من آالت،  الوساطة التجارية في مجال المضخات كأجزاء
الموتورات والمحركات ؛ خدمات البيع بالجملة التي تتضمن 
العوادم للموتورات والمحركات؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
التي تتضمن العوادم للموتورات والمحركات؛ خدمات الوساطة 
التجارية في مجال العوادم للموتورات والمحركات؛ خدمات 

ات للموتورات والمحركات؛ البيع بالجملة التي تتضمن المرشح
خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتضمن المرشحات 
للموتورات والمحركات؛ خدمات الوساطة التجارية في مجال 
المرشحات للموتورات والمحركات؛ خدمات البيع بالجملة التي 
تقدم المشعاعات للموتورات والمحركات؛ خدمات متاجر البيع 

اعات للموتورات والمحركات؛ بالتجزئة التي تقدم المشع

In Respect of: 1) Wholesale service featuring 
parts and accessories for automobiles; 2) 
Retail store service featuring parts and 
accessories for automobiles; 3) Commercial 
intermediary services in the field parts and 
accessories for automobiles; 4) Wholesale 
service featuring apparatus for 
heating/ventilating and air conditioning; 5) 
Retail store service featuring apparatus for 
heating/ventilating and air conditioning; 6) 
Commercial intermediary services in the field 
apparatus for heating/ventilating and air 
conditioning; 7) Wholesale service featuring 
exhaust gas recirculation [EGR] valves for 
motors and engines; 8) Retail store service 
featuring exhaust gas recirculation [EGR] 
valves for motors and engines; 9) Commercial 
intermediary services in the field exhaust gas 
recirculation [EGR] valves for motors and 
engines; 10) Wholesale service featuring 
compressors; 11) Retail store service featuring 
compressors; 12) Commercial intermediary 
services in the field compressors; 13) 
Wholesale service featuring pumps as parts of 
machines, motors and engines; 14) Retail store 
service featuring pumps as parts of machines, 
motors and engines; 15) Commercial 
intermediary services in the field pumps as 
parts of machines, motors and engines; 16) 
Wholesale service featuring exhausts for 
motors and engines; 17) Retail store service 
featuring exhausts for motors and engines; 18) 
Commercial intermediary services in the field 
exhausts for motors and engines; 19) 
Wholesale service featuring filters for motors 
and engines; 20) Retail store service featuring 
filters for motors and engines; 21) Commercial 
intermediary services in the field filters for 
motors and engines; 22) Wholesale service 
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  Trade Mark No.: 32948  56118 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  52 :في الصنف 

  Date: 24/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية : من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs  

 In the name of: shareket al masaq lltatwir شركة المساق للتطوير العقاري : بأسم 
alaqari  

  Address: nablus - sharee aman شار  عمان  -نابلس  :العنوان 
 عمارة عالول وابو صالحه  -نابلس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 

 
   

 
 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32938  56158 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 24/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
, التزويد بالطعام والشراب , الكفتريات,المقاهي : من اجل 
مطاعم تقديم الوجبات ,مطاعم الخدمه الذاتيه ,المطاعم 
 الخفيفه 

In Respect of: Cafes, Cafeterias, Catering 
(Food and drink),Restaurants, Restaurants 
(Self-service),Snack-bars  

 In the name of: Sharekt Alamanah Leldeyafa شركة االمانه للضيافه مساهمه خصوصيه : بأسم 
Mosahama khososiya  

 Address: Ramallah Emaret Alhamad shar'e  3رام هللا عمارة الحمد شار  االرسال ط  :العنوان 
Alersal Tabeq 5  

 عمارة تل الربيع شار  االرسال: عنوان التبليغ 
  1311355221جوال  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32938  56158 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 24/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
, التزويد بالطعام والشراب , الكفتريات,المقاهي : من اجل 
مطاعم تقديم الوجبات ,مطاعم الخدمه الذاتيه ,المطاعم 
 الخفيفه 

In Respect of: Cafes, Cafeterias, Catering 
(Food and drink),Restaurants, Restaurants 
(Self-service),Snack-bars  

 In the name of: Sharekt Alamanah Leldeyafa شركة االمانه للضيافه مساهمه خصوصيه : بأسم 
Mosahama khososiya  

 Address: Ramallah Emaret Alhamad shar'e  3رام هللا عمارة الحمد شار  االرسال ط  :العنوان 
Alersal Tabeq 5  

 عمارة تل الربيع شار  االرسال: عنوان التبليغ 
  1311355221جوال  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32948  56118 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36  52 :في الصنف 

  Date: 24/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية : من اجل 

 ، الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs  

 In the name of: shareket al masaq lltatwir شركة المساق للتطوير العقاري : بأسم 
alaqari  

  Address: nablus - sharee aman شار  عمان  -نابلس  :العنوان 
 عمارة عالول وابو صالحه  -نابلس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32949  56111 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 25/01/2018  63/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Mineral Water تعبئة المياه المعدنيه : من اجل 
 In the name of: Mohammad Saleem Abu دمحم سليم محمود ابو زينه : بأسم 

Zainah  
-شوووووار  العمريوووووه -الحوووووي الجنووووووبي -طوووووولكرم :العنووووووان 

1311153753  
Address: Tlkarm-Omaryah st -0599435735  

-شار  العمريه -الحي الجنوبي -طولكرم: عنوان التبليغ 
1311153753  

 

Address for Services :  Tlkarm-Omaryah st -
0599435735   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

833

834

835

 

  

  Trade Mark No.: 32949  56111 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 25/01/2018  63/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Mineral Water تعبئة المياه المعدنيه : من اجل 
 In the name of: Mohammad Saleem Abu دمحم سليم محمود ابو زينه : بأسم 

Zainah  
-شوووووار  العمريوووووه -الحوووووي الجنووووووبي -طوووووولكرم :العنووووووان 

1311153753  
Address: Tlkarm-Omaryah st -0599435735  

-شار  العمريه -الحي الجنوبي -طولكرم: عنوان التبليغ 
1311153753  

 

Address for Services :  Tlkarm-Omaryah st -
0599435735   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32950  56131 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 25/01/2018  63/14/6148: التاريخ 
دعاية ويعالن ، عرض السلع عل  وسائل االتصال : من اجل 

لغايات بيعها بالتجزئة ، عرض السلع ، التسويق ، االعالن 
 والدعاية المباشرة عل  شبكات الكمبيوتر 

In Respect of: Advertising , Communication 
media (Presentation of goods on ), for retail 
purposes , Demonstration of goods , Marketing 
, On-line advertising on a computer network  

شركة العويضة للتسوق االلكتروني مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alawideh Leltswq 
Alelctrone Mosahama Khososiya  

  Address: Ramallah Albireh رام هللا البيرة  :العنوان 
 البيرة عمارة عبد هللا شاكر : عنوان التبليغ 

  1313167188جوال 
 

Address for Services :   

 

 بمعزل عن العالمة  psمشروطة بعدم منل حماية عل  كلمة تسوق 
 

   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 32951  56134 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  44 :في الصنف 

  Date: 25/01/2018  63/14/6148: التاريخ 
وتشمل أجهزة اإلنارةوالتدفئة وتوليد البخار : من اجل 

والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه 
 ولالغراض الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes  

 In the name of: SHARIKIT ALSRAWI WA شركة الصراوي وشركاه للدهانات والديكور : أسم ب
SHORAKAH LITDEHANAT WA 
ALDEKOUR  

 Address: NABLUS SHRIA RAFIDY TEL  1317313236نابلس شار  رفيديا هاتف  :العنوان 
0597595652  

  6ط  -عمارة غزال  -نابلس : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

836

837

 

  

  Trade Mark No.: 32949  56111 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 25/01/2018  63/14/6148: التاريخ 
  In Respect of: Mineral Water تعبئة المياه المعدنيه : من اجل 
 In the name of: Mohammad Saleem Abu دمحم سليم محمود ابو زينه : بأسم 

Zainah  
-شوووووار  العمريوووووه -الحوووووي الجنووووووبي -طوووووولكرم :العنووووووان 

1311153753  
Address: Tlkarm-Omaryah st -0599435735  

-شار  العمريه -الحي الجنوبي -طولكرم: عنوان التبليغ 
1311153753  

 

Address for Services :  Tlkarm-Omaryah st -
0599435735   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32954  56131 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 28/01/2018  68/14/6148: التاريخ 
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشراب ، : من اجل 

المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات 
 الخفيفة 

In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering 
(Food and drink) , Restaurants , Restaurants 
(Self-service) , Restaurants (Self-service)  

  In the name of: Zakariya Hasan Ahmad Suboh زكريا حسن أحمد صبل : بأسم 
 Address: Ramallah Alttira Moqabel Sariyat رام هللا الطيرة مقابل سرية رام هللا  :العنوان 

Ramallah  
 رام هللا الطيرة مقابل سرية رام هللا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Alttira 
Moqabel Sariyat Ramallah   

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32953  56135 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/01/2018  68/14/6148: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

  In the name of: Zakariya Hasan Ahmad Suboh زكريا حسن أحمد صبل : بأسم 
 Address: Ramallah Alttira Moqabel Sariyat رام هللا الطيرة مقابل سرية رام هللا  :العنوان 

Ramallah  
 رام هللا الطيرة مقابل سرية رام هللا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Alttira 
Moqabel Sariyat Ramallah   

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32953  56135 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/01/2018  68/14/6148: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

  In the name of: Zakariya Hasan Ahmad Suboh زكريا حسن أحمد صبل : بأسم 
 Address: Ramallah Alttira Moqabel Sariyat رام هللا الطيرة مقابل سرية رام هللا  :العنوان 

Ramallah  
 رام هللا الطيرة مقابل سرية رام هللا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Alttira 
Moqabel Sariyat Ramallah   

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32953  56135 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 28/01/2018  68/14/6148: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

 وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

  In the name of: Zakariya Hasan Ahmad Suboh زكريا حسن أحمد صبل : بأسم 
 Address: Ramallah Alttira Moqabel Sariyat رام هللا الطيرة مقابل سرية رام هللا  :العنوان 

Ramallah  
 رام هللا الطيرة مقابل سرية رام هللا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Alttira 
Moqabel Sariyat Ramallah   

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32957  56137 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  46 :في الصنف 

  Date: 29/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع : من اجل 

 وتجهيزات المركبات 
In Respect of: Vehicles; apparatus for 
locomotion by land; Cars; Parts and fittings 
for vehicles  

  .In the name of: SEAT S.A . ايه.اس, سيات: بأسم 
, مارتوريووول 18721, 383. كوووي ام, 6-اوتوفيوووا ايوووه :العنووووان 
 اسبانيا , برشلونة

Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32951  56134 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  44 :في الصنف 

  Date: 25/01/2018  63/14/6148: التاريخ 
وتشمل أجهزة اإلنارةوالتدفئة وتوليد البخار : من اجل 

والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه 
 ولالغراض الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes  

 In the name of: SHARIKIT ALSRAWI WA شركة الصراوي وشركاه للدهانات والديكور : أسم ب
SHORAKAH LITDEHANAT WA 
ALDEKOUR  

 Address: NABLUS SHRIA RAFIDY TEL  1317313236نابلس شار  رفيديا هاتف  :العنوان 
0597595652  

  6ط  -عمارة غزال  -نابلس : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

838

839

840
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  Trade Mark No.: 32958  56138 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  46 :في الصنف 

  Date: 29/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع : من اجل 

 وتجهيزات المركبات 
In Respect of: Vehicles; apparatus for 
locomotion by land; Cars; Parts and fittings 
for vehicles  

  .In the name of: SEAT S.A . ايه.اس, سيات: بأسم 
, مارتوريووول 18721, 383. كوووي ام, 6-اوتوفيوووا ايوووه :العنووووان 
 اسبانيا , برشلونة

Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 32959  56131 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  46 :في الصنف 

  Date: 29/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع : من اجل 

 وتجهيزات المركبات 
In Respect of: Vehicles; apparatus for 
locomotion by land; Cars; Parts and fittings 
for vehicles  

  .In the name of: SEAT S.A . ايه.اس, سيات: بأسم 
, مارتوريووول 18721, 383. كوووي ام, 6-اوتوفيوووا ايوووه :العنووووان 
 اسبانيا , برشلونة

Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

841

842

843

844

 
 

  

  Trade Mark No.: 32960  56121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  46 :في الصنف 

  Date: 29/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع : من اجل 

 وتجهيزات المركبات 
In Respect of: Vehicles; apparatus for 
locomotion by land; Cars; Parts and fittings 
for vehicles  

  .In the name of: SEAT S.A . ايه.اس, سيات: بأسم 
, مارتوريووول 18721, 383. كوووي ام, 6-اوتوفيوووا ايوووه :العنووووان 
 اسبانيا , برشلونة

Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN  

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

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32961  56124 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 29/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته الحلوانية، منتجات : من اجل 

، الكعك، (بكافة انواعه)السكر الحلوانية، السكاكر، البسكويب 
الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية 
الفورية، السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 

طة، المايونيز، الخل، والمكونات االخرى للمخابز، توابل السل
، منتجات العجين الجاهز (التوابل)الكاتش اب والصلصات 

للطبخ، العجين المثلج، البرثس المثلج، البوظة، الحلويات 
المثلجة غير المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة 
المصنوعة من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

لتابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام الكاكاو، السكر ، األرز، ا
القهوة، الخبز، دبس السكر، الملل، الخردل، الطحين المصنو  

المعتمدة )مشروبات االطعمة , القطاني, التوابل, من الحبوب
 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (عل  الحبوب واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder 
and other Bakery Ingredients, Salad 
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up 
and Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen 
fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour 
made from cereals, spices., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs Co . م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
LLC  

: ب.ص, 4المنطقوووة الصوووناعية رقوووم , شوووار  الوحووودة :العنووووان 
 االمارات العربية المتحدة , الشارقة, 1443

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area 
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   

 

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32961  56124 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 29/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته الحلوانية، منتجات : من اجل 

، الكعك، (بكافة انواعه)السكر الحلوانية، السكاكر، البسكويب 
الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية 
الفورية، السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 

طة، المايونيز، الخل، والمكونات االخرى للمخابز، توابل السل
، منتجات العجين الجاهز (التوابل)الكاتش اب والصلصات 

للطبخ، العجين المثلج، البرثس المثلج، البوظة، الحلويات 
المثلجة غير المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة 
المصنوعة من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

لتابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام الكاكاو، السكر ، األرز، ا
القهوة، الخبز، دبس السكر، الملل، الخردل، الطحين المصنو  

المعتمدة )مشروبات االطعمة , القطاني, التوابل, من الحبوب
 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (عل  الحبوب واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder 
and other Bakery Ingredients, Salad 
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up 
and Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen 
fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour 
made from cereals, spices., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs Co . م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
LLC  

: ب.ص, 4المنطقوووة الصوووناعية رقوووم , شوووار  الوحووودة :العنووووان 
 االمارات العربية المتحدة , الشارقة, 1443

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area 
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   

 

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  



474العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

 

  

  Trade Mark No.: 32964  56121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  5 :في الصنف 

  Date: 30/01/2018  51/14/6148: التاريخ 
مستحضرات العناية بالجلد غير الطبية وتحديدا : من اجل 

كريمات ومرطبات البشرة والوجه ومنظفات البشرة والوجه 
ومقشرات الجسم وغسول الجسم وصابون الجسم ومناديل 
وضمادات تنظيف البشرة ومنظفات البشرة والكريمات والجل 
والكريمات السائلة ومرطبات الجسم ومنظفات الجسم 

ات والخالصة واالمصال ومصل وملمع والمنظفات والمطهر
ومرطب تحب العين وكريم مضاد للشيخوخة وجل مضاد 
للشيخوخة وكريم سائل وعالج مضاد للشيخوخة، 
مستحضرات الوقاية من الشمس، معالجات ومستحضرات حب 
الشباب غير الطبية، مناديل معدة للطرح بعد االستعمال مشبعة 

ج، المقشرات والرغوات، بمنظف للبشرة، مناديل ازالة المكيا
أقنعة الوجه وتحديدا أقنعة الطين وأقنعة الورق وأقنعة 

 . الهيدروجل

In Respect of: Non-medicated skincare 
preparations, namely, skin and facial lotions 
and moisturizers, skin and facial cleansers, 
body scrubs, body wash and body soap, skin 
cleansing wipes and pads, skin toners, creams, 
gels, lotions, body moisturizers, body 
cleansers, toners, astringents, essence, serums, 
under eye serum, polish, and mist; anti-aging 
cream, anti-aging gel, anti-aging lotion and 
treatment; sunscreen preparations; Non-
medicated acne treatments and preparations; 
disposable wipes impregnated with a skin 
cleanser; makeup removing wipes; scrubs, 
foams; facial masks, namely, clay masks, 
paper masks, and hydrogel masks.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 18155بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون: عنوان التبليغ 
 رام هللا ,71ب .ص

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32961  56124 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 29/01/2018  61/14/6148: التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته الحلوانية، منتجات : من اجل 

، الكعك، (بكافة انواعه)السكر الحلوانية، السكاكر، البسكويب 
الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائبية، المعكرونة العصائبية 
الفورية، السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة 

طة، المايونيز، الخل، والمكونات االخرى للمخابز، توابل السل
، منتجات العجين الجاهز (التوابل)الكاتش اب والصلصات 

للطبخ، العجين المثلج، البرثس المثلج، البوظة، الحلويات 
المثلجة غير المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة 
المصنوعة من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

لتابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام الكاكاو، السكر ، األرز، ا
القهوة، الخبز، دبس السكر، الملل، الخردل، الطحين المصنو  

المعتمدة )مشروبات االطعمة , القطاني, التوابل, من الحبوب
 العسل , الشاي العشبي, الصلصات, (عل  الحبوب واالعشاب

In Respect of: Chocolates, Confectionery, 
Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder 
and other Bakery Ingredients, Salad 
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up 
and Sauces(condiments), ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen 
fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour 
made from cereals, spices., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey  

 In the name of: International Foodstuffs Co . م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ش: بأسم 
LLC  

: ب.ص, 4المنطقوووة الصوووناعية رقوووم , شوووار  الوحووودة :العنووووان 
 االمارات العربية المتحدة , الشارقة, 1443

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area 
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates  

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

 

Address for Services :   

 

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

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

845
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  Trade Mark No.: 32965  56123 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 30/01/2018  51/14/6148: التاريخ 
أنظمة الحاسوب، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل، : من اجل 

تطبيقات الهاتف الخلوي للتنزيل، تطبيقات الهاتف الخليوي 

للتنزيل التي تمكن مستخدمي جهاز طبي تجميلي من تلقي 

التعليم والتدريب عن كيفية استعمال الجهاز واستالم الرسائل 

يات عن االستعمال الصحيل وصيانة الجهاز ودفع ثمن المشتر

من خالل خاصية الدفع بواسطة الهاتف الخليوي والتي توفر 

ايضا الترفيه عل  شكل فيديوهات والعاب وموسيق  والتفاعل 

عبر شبكات التواصل االجتماعي واالطر والرسومات وخدمات 

 . اخرى ذات العالقة

In Respect of: Computer software; 
downloadable computer software; 
downloadable mobile applications; 
Downloadable mobile applications that enable 
users of a cosmetic medical device to receive 
education and training about use of the device, 
to receive messages about proper use and 
maintenance of the device, to pay for 
purchases via mobile pay functionality, and 
that also provides entertainment in the nature 
of videos, games, music, social media 
interactions, frames and graphics, and other 
related services.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 18155بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

 محامونعزيز وفؤاد ورجا شحادة، : عنوان التبليغ 
 رام هللا ,71ب .ص 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32966  56122 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10  41 :في الصنف 

  Date: 30/01/2018  51/14/6148: التاريخ 
أجهزة وماكنات طبية للعالج التجميلي والطبي : من اجل 

لالمراض الجلدية وكريمات تستعمل فيما يتعلق باالدوات 
 . واالجهزة الطبية

In Respect of: Medical device and apparatus 
for the cosmetic and medical treatment of skin 
conditions, lotion to be used in connection with 
a medical device and apparatus.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 18155بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

 عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون: عنوان التبليغ 
 رام هللا ,71ب .ص 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32969  56121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 30/01/2018  51/14/6148: التاريخ 
منشورات المعلومات الصيدلية؛ لفافة غشاء : من اجل 

بالستيك لتغليف المستحضرات الصيدالنية؛ أكياس بضائع 
بالستيكية تبا  فارغة لعينات صيدالنية موزعة عل  مقدمي 
الرعاية الصحية؛ مواد التغليف من الورق المقوى؛ مواد 
التغليف؛ مغلفات بالستيكية للتغليف؛ مواد التغليف من الورق؛ 

الستيكية للتغليف؛ المواد البالستيكية للتغليف؛ جعب ب
كتيبات مطبوعة؛ كتيبات عن المستحضرات . الكتيبات

االشارات الورقية؛ الكتب؛ : الصيدالنية؛ المطبوعات؛ بما فيها
أدلة؛ مناهج؛ النشرات اإلخبارية؛ بطاقات يعالمية وكتيبات في 

بما مجال المستحضرات الصيدالنية؛ المنشورات المطبوعة؛ 
الكتيبات؛ كتيبات؛ المواد التعليمية في مجال : فيها

الصحف؛ : المستحضرات الصيدالنية؛ المطبوعات؛ بما فيها
صور فوتوغرافية، المجالت؛ الكتب؛ الدوريات المطبوعة؛ 
. النشرات اإلخبارية؛ والكتيبات في جميع المجاالت الصيدالنية

ت؛ منشورات؛ كتيبات مطبوعة؛ الكتيبات؛ أدلة؛ الكتب؛ كتيبا
النشرات اإلعالمية؛ وصحائف يعالمية ونشرات يخبارية؛ 
ملصقات مدعومة بالصق سريع االلتصاق؛ واالدوات التي 
تتألف فقا من واحد أو أكثر من المواد السابقة في مجال 
الصحة واألدوية؛ كتيبات اإلعالنات؛ المجالت في مجال 
الصحة والطب؛ عالمات الورق؛ قرطاسية؛ ملصقات 
القرطاسية؛ دبابيس؛ مجلدات القرطاسية؛ القرطاسية 

 األختام ؛ كتب الجيب . المكتبية؛ صناديق القرطاسية؛ مغلفات

In Respect of: Pharmaceutical information 
leaflets; Plastic film roll stock for packaging 
pharmaceuticals; Plastic merchandise bags 
sold empty for pharmaceutical samples 
distributed to health care providers; 
Packaging materials of cardboard; Packaging 
materials; Plastic envelopes for packaging; 
Packaging materials of paper; Plastic pouches 
for packaging; Plastic material for packaging; 
Brochures; Printed brochures; Brochures 
about Pharmaceuticals; Printed matter; 
namely; paper signs; books; manuals; 
curricula; newsletters; informational cards 
and brochures in the field of pharmaceuticals; 
Printed publications; namely; brochures; 
booklets; and teaching materials in the field of 
pharmaceuticals; Printed matter; namely; 
newspapers; photographs; magazines; books; 
printed periodicals; newsletters; and 
brochures all in the fields of pharmaceuticals; 
Printed pamphlets; brochures; manuals; 
books; booklets; leaflets; informational flyers; 
informational sheets and newsletters; adhesive 
backed stickers; and kits comprised solely of 
one or more of the foregoing materials in the 
field of Health & Pharmaceuticals; 
Advertising pamphlets; Journals in the field of 
health & medicine; Paper signs; Stationery; 
Stationery stickers; Pins; Stationery folders; 
Office stationery; Stationery boxes; Envelops; 
Seals ; Pocket books  

  In the name of: Hikma Pharmaceuticals PLC شركة حكمة فارماسوتيكلز بي أل سي : بأسم 
, أتوش أر6أس 4لندن دبليو , نيو بيرلينغتون بليس 4 :العنوان 

 المملكة المتحدة 
Address: 1 New Burlington Place, London 
W1S 2HR , United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32970  56171 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  16 :في الصنف 

  Date: 30/01/2018  51/14/6148: التاريخ 
البحور الصيدالنية؛ تطوير المستحضرات : من اجل 

 الصيدالنية واألدوية؛ استشارات في مجال البحور الصيدالنية 
In Respect of: Pharmaceutical research; 
Development of pharmaceutical preparations 
and medicines; Consultancy in the field of 
pharmaceutical research  

  In the name of: Hikma Pharmaceuticals PLC شركة حكمة فارماسوتيكلز بي أل سي : بأسم 
, أتش أر6أس 4لندن دبليو , نيو بيرلينغتون بليس 4 :العنوان 

 المملكة المتحدة 
Address: 1 New Burlington Place, London 
W1S 2HR , United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32969  56121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 30/01/2018  51/14/6148: التاريخ 
منشورات المعلومات الصيدلية؛ لفافة غشاء : من اجل 

بالستيك لتغليف المستحضرات الصيدالنية؛ أكياس بضائع 
بالستيكية تبا  فارغة لعينات صيدالنية موزعة عل  مقدمي 
الرعاية الصحية؛ مواد التغليف من الورق المقوى؛ مواد 
التغليف؛ مغلفات بالستيكية للتغليف؛ مواد التغليف من الورق؛ 

الستيكية للتغليف؛ المواد البالستيكية للتغليف؛ جعب ب
كتيبات مطبوعة؛ كتيبات عن المستحضرات . الكتيبات

االشارات الورقية؛ الكتب؛ : الصيدالنية؛ المطبوعات؛ بما فيها
أدلة؛ مناهج؛ النشرات اإلخبارية؛ بطاقات يعالمية وكتيبات في 

بما مجال المستحضرات الصيدالنية؛ المنشورات المطبوعة؛ 
الكتيبات؛ كتيبات؛ المواد التعليمية في مجال : فيها

الصحف؛ : المستحضرات الصيدالنية؛ المطبوعات؛ بما فيها
صور فوتوغرافية، المجالت؛ الكتب؛ الدوريات المطبوعة؛ 
. النشرات اإلخبارية؛ والكتيبات في جميع المجاالت الصيدالنية

ت؛ منشورات؛ كتيبات مطبوعة؛ الكتيبات؛ أدلة؛ الكتب؛ كتيبا
النشرات اإلعالمية؛ وصحائف يعالمية ونشرات يخبارية؛ 
ملصقات مدعومة بالصق سريع االلتصاق؛ واالدوات التي 
تتألف فقا من واحد أو أكثر من المواد السابقة في مجال 
الصحة واألدوية؛ كتيبات اإلعالنات؛ المجالت في مجال 
الصحة والطب؛ عالمات الورق؛ قرطاسية؛ ملصقات 
القرطاسية؛ دبابيس؛ مجلدات القرطاسية؛ القرطاسية 

 األختام ؛ كتب الجيب . المكتبية؛ صناديق القرطاسية؛ مغلفات

In Respect of: Pharmaceutical information 
leaflets; Plastic film roll stock for packaging 
pharmaceuticals; Plastic merchandise bags 
sold empty for pharmaceutical samples 
distributed to health care providers; 
Packaging materials of cardboard; Packaging 
materials; Plastic envelopes for packaging; 
Packaging materials of paper; Plastic pouches 
for packaging; Plastic material for packaging; 
Brochures; Printed brochures; Brochures 
about Pharmaceuticals; Printed matter; 
namely; paper signs; books; manuals; 
curricula; newsletters; informational cards 
and brochures in the field of pharmaceuticals; 
Printed publications; namely; brochures; 
booklets; and teaching materials in the field of 
pharmaceuticals; Printed matter; namely; 
newspapers; photographs; magazines; books; 
printed periodicals; newsletters; and 
brochures all in the fields of pharmaceuticals; 
Printed pamphlets; brochures; manuals; 
books; booklets; leaflets; informational flyers; 
informational sheets and newsletters; adhesive 
backed stickers; and kits comprised solely of 
one or more of the foregoing materials in the 
field of Health & Pharmaceuticals; 
Advertising pamphlets; Journals in the field of 
health & medicine; Paper signs; Stationery; 
Stationery stickers; Pins; Stationery folders; 
Office stationery; Stationery boxes; Envelops; 
Seals ; Pocket books  

  In the name of: Hikma Pharmaceuticals PLC شركة حكمة فارماسوتيكلز بي أل سي : بأسم 
, أتوش أر6أس 4لندن دبليو , نيو بيرلينغتون بليس 4 :العنوان 

 المملكة المتحدة 
Address: 1 New Burlington Place, London 
W1S 2HR , United Kingdom  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32971  56174 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 30/01/2018  51/14/6148: التاريخ 
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من : من اجل 

هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات ، الكتب، 
الكتب التعليمية المساعدة، مواد تجليد الكتب، الصور 
الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في 
القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان 

، (عدا األثار) التلوين، االالت الكاتبة واللوازم المكتبية أو 
، مواد التغليف (عدا األجهزة)مواد التوجيه والتدريس 

، حروف الطباعة، (غير الواردة في فئات أخرى) البالستيكية 
 (. الراسمات) الكليشيهات 

In Respect of: paper, cardboard and goods 
made from these materials not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; books; educational helping books; 
photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture) 
instructional and teaching material ( except 
apparatus) plastic materials for packaging ( 
not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.  

 In the name of: REEM HAMDAN RAHHAL ريم حمدان رحال عياط : بأسم 
AYYAT  

 : Address: NABLUS - AL MAKHFIYA - TEL  1318655641تلفون  -المخفيه  -نابلس  :العنوان 
0598233214  

  1318655641تلفون  -المخفيه  -نابلس : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  NABLUS - AL 
MAKHFIYA - TEL : 0598233214   
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  Trade Mark No.: 32973  56175 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: SHARIKAT HEBRON شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR  

  Address: HEBRON KHARAS الخليل خاراس  :العنوان 
  1311413118الخليل عمارة الكنز : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32975  56173 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: SHARIKAT HEBRON شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR  

  Address: HEBRON KHARAS الخليل خاراس  :العنوان 
  1311413118الخليل عمارة الكنز : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 
 

   
 

 

  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32975  56173 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: SHARIKAT HEBRON شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR  

  Address: HEBRON KHARAS الخليل خاراس  :العنوان 
  1311413118الخليل عمارة الكنز : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 
 

   
 

 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32977  56177 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
علب للنظارات، سالسل للنظارات، خيوط للنظارات، : من اجل 

أطر للنظارات، نظارات، عدسات عينية، ادوات تحتوي عل  
، (بصرية)عدسات عينية، عدسات بصرية، نظارات مكبرة 

اجهزة وادوات بصرية، اقراص بصرية، زجاج بصريات، سلع 
بصرية، مستقبالت سمعية وبصرية، علب للنظارات، أطر 

، نظارات (بصرية)ت للنظارات، نظارات للنظارات، عدسا
 شمسية، اجهزة ليزر لغايات طبية 

In Respect of: Eyeglass Cases, Eyeglass 
Chains, Eyeglass Cords, Eyeglass cords, 
Eyeglasses, Eyepieces, Eyepieces (instruments 
containing), Lenses (Optical), Magnifying 
Glasses (Optics), Optical Apparatus And 
Instruments, Optical Discs, Optical Glass, 
Optical Goods, Receivers (Audio And Video), 
Spectacle Cases, Spectacle Frames, Spectacle 
glasses, Spectacle Optics, Sunglasses, Lasers 
For Medical Purposes  

 In the name of: Sharekt Retna Lelbasreyat ية شركة رتنا للبصريات مساهمة خصوص: بأسم 
Mosahama Khososiya  

رام هللا وسا البلد عمارة البلدية بالقرب مون مدرسوة  :العنوان 
 الفرنز 

Address: Ramallah Wasat Albalad Emaret 
Albaladeya Belkorb mn madraset alfrendz  

مكتب المحامي رمزي عفان رام هللا حي : عنوان التبليغ 
  1311165534الكرمل عمارة القلعة جوال 

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32978  56178 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: SHARIKAT HEBRON شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR  

  Address: HEBRON KHARAS الخليل خاراس  :العنوان 
  1311413118الخليل عمارة الكنز : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 
 

   
 

 
  

854

855
 

  

  Trade Mark No.: 32979  56171 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: SHARIKAT HEBRON شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR  

  Address: HEBRON KHARAS الخليل خاراس  :العنوان 
 الخليل خاراس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  HEBRON KHARAS  
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  Trade Mark No.: 32980  56181 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ : من اجل 

التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل 
النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملل؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery,ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar,sauces (condiments); spices; ice  

 In the name of: SHARIKAT HEBRON شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR  

  Address: HEBRON KHARAS الخليل خاراس  :العنوان 
  1311413118الخليل عمارة الكنز : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 

 
   

 
 
  
 

 

 

  

  Trade Mark No.: 32982  56186 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: SHARIKAT HEBRON شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR  

  Address: HEBRON KHARAS الخليل خاراس  :العنوان 
  1311413118الخليل عمارة الكنز : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 
 

   
 

 
  

856

857
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  Trade Mark No.: 32983  56185 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: SHARIKAT HEBRON شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR  

  Address: HEBRON KHARAS الخليل خاراس  :العنوان 
  1311413118الخليل عمارة الكنز : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32983  56185 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: SHARIKAT HEBRON شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR  

  Address: HEBRON KHARAS الخليل خاراس  :العنوان 
  1311413118الخليل عمارة الكنز : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

858

859
 

  

  Trade Mark No.: 32984  56181 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
علب للنظارات، سالسل للنظارات، خيوط للنظارات، : من اجل 

أطر للنظارات، نظارات، عدسات عينية، ادوات تحتوي عل  
، (بصرية)عدسات عينية، عدسات بصرية، نظارات مكبرة 

اجهزة وادوات بصرية، اقراص بصرية، زجاج بصريات، سلع 
بصرية، مستقبالت سمعية وبصرية، علب للنظارات، أطر 

، نظارات (بصرية)ت للنظارات، نظارات للنظارات، عدسا
 شمسية، اجهزة ليزر لغايات طبية 

In Respect of: Eyeglass Cases, Eyeglass 
Chains, Eyeglass Cords, Eyeglass cords, 
Eyeglasses, Eyepieces, Eyepieces (instruments 
containing), Lenses (Optical), Magnifying 
Glasses (Optics), Optical Apparatus And 
Instruments, Optical Discs, Optical Glass, 
Optical Goods, Receivers (Audio And Video), 
Spectacle Cases, Spectacle Frames, Spectacle 
glasses, Spectacle Optics, Sunglasses, Lasers 
For Medical Purposes  

 In the name of: Sharekt Retna Lelbasreyat ية شركة رتنا للبصريات مساهمة خصوص: بأسم 
Mosahama Khososiya  

رام هللا وسا البلد عمارة البلدية بالقرب مون مدرسوة  :العنوان 
 الفرنز 

Address: Ramallah Wasat Albalad Emaret 
Albaladeya Belkorb mn madraset alfrendz  

مكتب المحامي رمزي عفان رام هللا حي : عنوان التبليغ 
  1311165534الكرمل عمارة القلعة جوال 

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32984  56181 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
علب للنظارات، سالسل للنظارات، خيوط للنظارات، : من اجل 

أطر للنظارات، نظارات، عدسات عينية، ادوات تحتوي عل  
، (بصرية)عدسات عينية، عدسات بصرية، نظارات مكبرة 

اجهزة وادوات بصرية، اقراص بصرية، زجاج بصريات، سلع 
بصرية، مستقبالت سمعية وبصرية، علب للنظارات، أطر 

، نظارات (بصرية)ت للنظارات، نظارات للنظارات، عدسا
 شمسية، اجهزة ليزر لغايات طبية 

In Respect of: Eyeglass Cases, Eyeglass 
Chains, Eyeglass Cords, Eyeglass cords, 
Eyeglasses, Eyepieces, Eyepieces (instruments 
containing), Lenses (Optical), Magnifying 
Glasses (Optics), Optical Apparatus And 
Instruments, Optical Discs, Optical Glass, 
Optical Goods, Receivers (Audio And Video), 
Spectacle Cases, Spectacle Frames, Spectacle 
glasses, Spectacle Optics, Sunglasses, Lasers 
For Medical Purposes  

 In the name of: Sharekt Retna Lelbasreyat ية شركة رتنا للبصريات مساهمة خصوص: بأسم 
Mosahama Khososiya  

رام هللا وسا البلد عمارة البلدية بالقرب مون مدرسوة  :العنوان 
 الفرنز 

Address: Ramallah Wasat Albalad Emaret 
Albaladeya Belkorb mn madraset alfrendz  

مكتب المحامي رمزي عفان رام هللا حي : عنوان التبليغ 
  1311165534الكرمل عمارة القلعة جوال 

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32985  56183 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ؛ البهارات؛ الثلج (التوابل)الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice  

 In the name of: sharikat hebron snaks llsinaat شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية واالستثمار : بأسم 
elgthaeyeheh welistithmar  

  Address: hebron kharas الخليل خاراس  :العنوان 
 الخليل خاراس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  hebron kharas  

 
 
 

   
 

 
   

 

  

  Trade Mark No.: 32986  56182 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
علب للنظارات، سالسل للنظارات، خيوط للنظارات، : من اجل 

أطر للنظارات، نظارات، عدسات عينية، ادوات تحتوي عل  
، (بصرية)عدسات عينية، عدسات بصرية، نظارات مكبرة 

اجهزة وادوات بصرية، اقراص بصرية، زجاج بصريات، سلع 
بصرية، مستقبالت سمعية وبصرية، علب للنظارات، أطر 

، نظارات (بصرية)ت للنظارات، نظارات للنظارات، عدسا
 شمسية، اجهزة ليزر لغايات طبية 

In Respect of: Eyeglass Cases, Eyeglass 
Chains, Eyeglass Cords, Eyeglass cords, 
Eyeglasses, Eyepieces, Eyepieces (instruments 
containing), Lenses (Optical), Magnifying 
Glasses (Optics), Optical Apparatus And 
Instruments, Optical Discs, Optical Glass, 
Optical Goods, Receivers (Audio And Video), 
Spectacle Cases, Spectacle Frames, Spectacle 
glasses, Spectacle Optics, Sunglasses, Lasers 
For Medical Purposes  

 In the name of: Sharekt Retna Lelbasreyat ية شركة رتنا للبصريات مساهمة خصوص: بأسم 
Mosahama Khososiya  

رام هللا وسا البلد عمارة البلدية بالقرب مون مدرسوة  :العنوان 
 الفرنز 

Address: Ramallah Wasat Albalad Emaret 
Albaladeya Belkorb mn madraset alfrendz  

مكتب المحامي رمزي عفان رام هللا حي : عنوان التبليغ 
  1311165534الكرمل عمارة القلعة جوال 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 32992  56116 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4  1 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
  In Respect of: coal الفحم : من اجل 

  In the name of: zeyad ali zeyad masri زياد علي زياد مصري : بأسم 
  Address: nablus - blebous - mob : 0595347899  1313517811: جوال  -بليبوس  -نابلس  :العنوان 

  1313517811: جوال  -بليبوس  -نابلس : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - blebous - 
mob : 0595347899   

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 32988  56188 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  46 :في الصنف 

  Date: 31/01/2018  54/14/6148: التاريخ 
 In Respect of: Motor vehicles and parts مركبات ذات محركات وقطع غيارها : من اجل 

thereof  
  In the name of: Daimler AG ديملر ايه جي : بأسم 

 Address: Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart شتوتغارت، المانيا  71567 457مرسيدسشتراسه  :العنوان 
Germany.  

 سماس للملكية الفكرية: عنوان التبليغ 
 فلسطبن _نابلس  641ص ب  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

862

863

864

 
 

  

  Trade Mark No.: 32992  56116 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4  1 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
  In Respect of: coal الفحم : من اجل 

  In the name of: zeyad ali zeyad masri زياد علي زياد مصري : بأسم 
  Address: nablus - blebous - mob : 0595347899  1313517811: جوال  -بليبوس  -نابلس  :العنوان 

  1313517811: جوال  -بليبوس  -نابلس : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  nablus - blebous - 
mob : 0595347899   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 32993  56115 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
أوراق مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف : من اجل 

أكياس , األطعمة ، أكياس للطبخ باستخدام فرن الميكروويف
علب من الورق المقوى أو , نفايات من الورق أو البالستيك

أكياس , مصافي قهوه من الورق, صحون من الورق, الورق
رقائق , ورق صحي, للنفايات من الورق أو البالاستيك

 لتغليف بالستيكيه ل

In Respect of: Absorbent sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging , Bags for 
microwave cooking , Bags (Garbage) of paper 
or of plastics , Boxes of cardboard or paper , 
Coasters of paper , Coffee filters (Paper) , 
Garbage bags of paper or of plastics , Hygienic 
paper , Plastic film for wrapping  

 In the name of: Sharekat Family One شركة فاميلي ون الصناعيه التجاريه عاديه عامة : بأسم 
Alsinaiyah Altijariyah Adiyah Amah  

  Address: Ramallah Beitunia رام هللا بيتونيا  :العنوان 
 رام هللا بيتونيا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Beitunia  
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  Trade Mark No.: 32994  56111 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
والمياه المعدنية والغازية ( شراب الشعير )البيرة : من اجل 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، مشروبات مستخلصة 
من الفواكه وعصائر الفواكه ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل 

 المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages.  

 In the name of: Sharekat Family One شركة فاميلي ون الصناعيه التجاريه عاديه عامة : بأسم 
Alsinaiyah Altijariyah Adiyah Amah  

  Address: Ramallah Beitunia رام هللا بيتونيا  :العنوان 
 رام هللا بيتونيا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Beitunia  

 
 

 
   

 
 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 32995  56113 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14  41 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
المعادن النفيسة وما يمزج منها والبضائع التي : من اجل 

التي ال تشتمل )يدخل بها المعادن النفيسه او المطلية بها 

، المجوهرات والمجوهرات المقلدة، (عليها اصناف اخرى

 . األحجار الكريمة، الساعات واجهزة الوقب األخرى

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated 
therewith not included in other class ; jewellry 
and imiation jewellery, precious and 
semiprecious stons; horological .and 
choronometric instruments  

 In the name of: Mousa Abed Alqader موس  عبد القادر دمحم حصادية : بأسم 
Mohammad Hasadyeh  

  Address: Jerusalem القدس  :العنوان 
يتقان لخدمات  -المحامي أدهم الفار: عنوان التبليغ 

  5ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية
 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32996  56112 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن ويدارة وتوجيه األعمال : من اجل 

وتفعيل العمل المكتبي؛ خدمات المساعدة الدارة االعمال او 

االنشطة التجارية لشركات صناعية او تجارية؛ تنظيم 

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، الخدمات 

الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار 

طاقات المحالت التجارية للعمالء؛ خدمات المساعدة لتشغيل ب

شركة تجارية عل  مبدأ االمتياز؛ عرض المنتوجات؛ ترويج 

؛ المبيعات في مزادات عامة؛ ترويج (الطراف اخرى)المبيعات 

وخدمات ادارة مراكز التسوق؛ خدمات المساعدة لالنشطة 

بكات التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل ش

اتصاالت عالمية؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ االعالن 

المباشر عل  شبكة كمبيوترات؛ خدمات التوريد لالطراف 

؛ توزيع (شراء المنتوجات والخدمات لشركات اخرى)االخرى 

العينات؛ ادارة الملفات المحوسبة؛ العالقات العامة؛وكاالت 

االت البيع؛ تأجير االنباء التجارية؛ وكاالت االعالنات؛ تاجير 

المساحات اإلعالنية؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ الدعاية 

واالعالن في مجال النقل والمواصالت؛ خدمات نقل 

المسافرين؛ خدمات النقل بسيارة االجرة؛ خمات تنظيم 

الرحالت؛ خدمات الحجز للنقل؛ توفير خدمات حجز سيارة 

؛ ترويج ويعالن االجرة عن طريق تطبيقات الهاتف واإلنترنب

الطلب؛ المساعدة / خدمات نقل الركات بسيارة األجرة التاكسي

في يدارة األعمال؛ البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to 
clients; assistance services for the operating of 
a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; 
shopping centre promotion and management 
services; assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying 
services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies); 
distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; 
rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; Advertising in the field of 
transportation and communications, taxi 
transporter services, tours transporter 
services, tours (Arranging of-) services and 
transporter reservation services; Advertising 
in the field of providing taxi booking services 
via mobile applications and the internet, 
Advertising passenger transport services in 
taxi/based on requests; business management 
assistance; data search in computer files (for 

حاسوب؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب؛ النسخ؛ 

تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن؛ المساعدة في يدارة األعمال 

يدارة أعمال فناني التمثيل؛ اإلعالن التجارية أو الصناعية؛ 

بالبريد المباشر؛ تحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ نسخ 

الوثائق؛ دراسات السوق؛ لصق اإلعالنات؛ الدعاية واإلعالن 

الخارجي؛ يستطالعات الرأي؛ تنظيم المعلومات في قواعد 

بيانات حاسوب؛ نشر نصوص الدعاية واإلعالن؛ وكاالت البيع 

ت البيع؛ خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي وترتيب خدما

طريقة كانب؛ خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالل الغير، 

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

others); compilation of information into 
computer databases; transcription; publicity 
columns preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management 
of performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view .and purchase those goods  

 In the name of: Mousa Abed Alqader موس  عبد القادر دمحم حصادية : بأسم 
Mohammad Hasadyeh  

  Address: Jerusalem القدس  :العنوان 
يتقان لخدمات  -المحامي أدهم الفار: عنوان التبليغ 

  5ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية
 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32997  79223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  73 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  10/19/9102: التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، النشاط المكتبي، : من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية لشركات صناعية او 

تنظيم المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، الخدمات , تجارية

الت الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المح

التجارية للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات، 

تحرير النصوص االعالنية، خدمات عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل 

شركة تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج المبيعات 

 ، المبيعات في مزادات عامة، ترويج وخدمات ادارة(الطراف اخرى)

مراكز التسوق، خدمات المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 

معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت االستيراد والتصدير، 

االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 

، توزيع العينات، ادارة (شراء المنتوجات والخدمات لشركات اخرى)

الملفات المحوسبة، العالقات العامة، وكاالت االنباء التجارية، وكاالت 

االعالنات، تاجير االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد الدعاية 

واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، البحث عن المعلومات لالخرين في 

، النسخ، ملفات حاسوب، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو 

الصناعية، إدارة أعمال فناني التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد 

الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، لصق اإلعالنات، الدعاية 

يم المعلومات في قواعد بيانات واإلعالن الخارجي، إستطالعات الرأي، تنظ

حاسوب، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، وكاالت البيع وترتيب خدمات 

البيع، خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 

تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و 

 شرائها 

In Respect of: Advisory services; market research services; 
human resource consulting services; provision of 
information on-line pertaining to all of the above. 
Advertising; business management; business 
administration; office functions; assistance services for 
business management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising 
purposes; promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window dressing; 
assistance services for the operating of a commercial 
company on a franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public auctions; 
shopping Centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial functions of a 
business consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying services to 
third parties (purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of vending machines; 
renting of advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of information into 
computer databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial management 
assistance; business management of performing artists; 
direct mail advertising; updating of advertising material; 
document reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; systemization of 
information into computer databases; publication of 
advertising texts; sales agencies and arranging sales 
services; wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods  

  In the name of: Shareket Umniah letaswiq Al-hadaya شركة أمنية لتسويق اهلدااي : أبسم 
  Address: Palestine, Ramallah فلسطين، رام هللا  :العنوان 

 البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

حاسوب؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب؛ النسخ؛ 

تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن؛ المساعدة في يدارة األعمال 

يدارة أعمال فناني التمثيل؛ اإلعالن التجارية أو الصناعية؛ 

بالبريد المباشر؛ تحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ نسخ 

الوثائق؛ دراسات السوق؛ لصق اإلعالنات؛ الدعاية واإلعالن 

الخارجي؛ يستطالعات الرأي؛ تنظيم المعلومات في قواعد 

بيانات حاسوب؛ نشر نصوص الدعاية واإلعالن؛ وكاالت البيع 

ت البيع؛ خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي وترتيب خدما

طريقة كانب؛ خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالل الغير، 

 . وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها

others); compilation of information into 
computer databases; transcription; publicity 
columns preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management 
of performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view .and purchase those goods  

 In the name of: Mousa Abed Alqader موس  عبد القادر دمحم حصادية : بأسم 
Mohammad Hasadyeh  

  Address: Jerusalem القدس  :العنوان 
يتقان لخدمات  -المحامي أدهم الفار: عنوان التبليغ 

  5ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية
 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 32997  79223 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  73 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  10/19/9102: التاريخ 
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، النشاط المكتبي، : من اجل 

خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية لشركات صناعية او 

تنظيم المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية، الخدمات , تجارية

الت الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المح

التجارية للعمالء،خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات، 

تحرير النصوص االعالنية، خدمات عرض عامة، خدمات المساعدة لتشغيل 

شركة تجارية على مبدأ االمتياز، عرض المنتوجات، ترويج المبيعات 

 ، المبيعات في مزادات عامة، ترويج وخدمات ادارة(الطراف اخرى)

مراكز التسوق، خدمات المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات 

معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية، وكاالت االستيراد والتصدير، 

االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات، خدمات التوريد لالطراف االخرى 

، توزيع العينات، ادارة (شراء المنتوجات والخدمات لشركات اخرى)

الملفات المحوسبة، العالقات العامة، وكاالت االنباء التجارية، وكاالت 

االعالنات، تاجير االت البيع، تأجير المساحات اإلعالنية، نشر مواد الدعاية 

واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال، البحث عن المعلومات لالخرين في 

، النسخ، ملفات حاسوب، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب

تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو 

الصناعية، إدارة أعمال فناني التمثيل، اإلعالن بالبريد المباشر، تحديث مواد 

الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، دراسات السوق، لصق اإلعالنات، الدعاية 

يم المعلومات في قواعد بيانات واإلعالن الخارجي، إستطالعات الرأي، تنظ

حاسوب، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، وكاالت البيع وترتيب خدمات 

البيع، خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 

تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و 

 شرائها 

In Respect of: Advisory services; market research services; 
human resource consulting services; provision of 
information on-line pertaining to all of the above. 
Advertising; business management; business 
administration; office functions; assistance services for 
business management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising 
purposes; promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window dressing; 
assistance services for the operating of a commercial 
company on a franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public auctions; 
shopping Centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial functions of a 
business consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying services to 
third parties (purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of vending machines; 
renting of advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of information into 
computer databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial management 
assistance; business management of performing artists; 
direct mail advertising; updating of advertising material; 
document reproduction; marketing studies; bill-posting, 
outdoor advertising; opinion polling; systemization of 
information into computer databases; publication of 
advertising texts; sales agencies and arranging sales 
services; wholesale and retail services by any means; the 
bringing together for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods  

  In the name of: Shareket Umniah letaswiq Al-hadaya شركة أمنية لتسويق اهلدااي : أبسم 
  Address: Palestine, Ramallah فلسطين، رام هللا  :العنوان 

 البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

  
 

  

  Trade Mark No.: 33001  55114 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  61 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
زيب ذرة ، زيوت صالحة لألكل ، زيب الكتان : من اجل 

ألغراض الطهو ، زيب الذرة الصفراء ، زيب زيتون للطعام ، 
 زيب سمسم ، زيب عباد الشمس للطعام 

In Respect of: Corn oil , Edible oils , Flaxseed 
oil for culinary purposes , Maize oil , Olive oil 
for food , Sesame oil , Sunflower oil for food  

 In the name of: Sharekat Jilijlya Lelmawad Al شركة جلجليا للمواد الغذائية مساهمة خصوصية : بأسم 
ghthaeyah Mosahama Khososiya  

 Address: Ramallah Jilijlya Shar'e Albaldah رام هللا جلجليا شار  البلدة القديمة  :العنوان 
Alqadeemah  

 مكتب شوكب للمحاماة البيرة عمارة الخطيب : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
   

  

  Trade Mark No.: 33002  55116 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

 . بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Yseen ( mohammad sa'ed نمر داود " دمحم سعيد " ياسين : بأسم 
nemer dawoud  

-بجانوب الغرفووة التجاريووة  -ارض الغزاليووه  -نووابلس  :العنووان 
  116584473: تلفون 

Address: nablus - ard alghazaliyeh - bejaneb 
alghorfa altijariyeh - tel :092381175  

بجانب الغرفة  -ارض الغزاليه  -نابلس : عنوان التبليغ 
  116584473: تلفون -التجارية 

 

Address for Services :  nablus - ard 
alghazaliyeh - bejaneb alghorfa altijariyeh - 
tel :092381175   
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  Trade Mark No.: 33003  55115 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5  3 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
المستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

االمراض الفيروسية وامراض جهاز المناعة وااللتهابات 
وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض الجهاز العصبي 
المركزي واالالم واالمراض الجلدية وامراض التهاب المعدة 
واالمعاء واالمراض المعدية ذات العالقة واالمراض 

ية وامراض االورام وامراض العيون وامراض االستقالب
 . الجهاز التنفسي، اللقاحات

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment 
of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; vaccines.  

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : بأسم 
شوركة مون نيوجيرسوي، ون جونسوون انود جونسوون  :العنوان 

، الواليوات المتحودة 18155بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 
 االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A.  

 شحادة، محامونعزيز وفؤاد ورجا : عنوان التبليغ 
 رام هللا ,71ب .ص 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 33004  55111 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
 In the name of: Mohammad Qaiser Adel دمحم قيصر عادل دروزة : بأسم 

Drouaza  
 Address: NABLUS/SHARE' AL  1317111111جوال  -شار  الفاطمية  -نابلس  :العنوان 

FATEMEYAH - Jawal 0597494949  
 شار  الفاطمية  -نابلس : عنوان التبليغ 

  1317111111جوال 
 

Address for Services :  NABLUS/SHARE' 
AL FATEMEYAH - Jawal 0597494949   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33002  55116 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 01/02/2018  14/16/6148: التاريخ 
اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

 . بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: Yseen ( mohammad sa'ed نمر داود " دمحم سعيد " ياسين : بأسم 
nemer dawoud  

-بجانوب الغرفووة التجاريووة  -ارض الغزاليووه  -نووابلس  :العنووان 
  116584473: تلفون 

Address: nablus - ard alghazaliyeh - bejaneb 
alghorfa altijariyeh - tel :092381175  

بجانب الغرفة  -ارض الغزاليه  -نابلس : عنوان التبليغ 
  116584473: تلفون -التجارية 

 

Address for Services :  nablus - ard 
alghazaliyeh - bejaneb alghorfa altijariyeh - 
tel :092381175   
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  Trade Mark No.: 33006  55112 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  2 :في الصنف 

  Date: 04/02/2018  11/16/6148: التاريخ 
معادن غير نفيسة وكل خليا منها، مواد بناء : من اجل 

معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك 
الحديدية، حبال وأسال  غير كهربائية من معادن غير نفيسة، 
مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب 
معدنية، خزائن حف  الوثائق واألشياء الثمينة، منتجات 

ة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، مصنوع
 خامات معادن 

In Respect of: Common metals and their 
alloys; metal building materials;transportable 
buildings of metal; materials of metal for 
railway tracks;non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; 
safes; goods of common metal not included in 
other classes; ores  

 In the name of: JUMANA ABDALSALAM جمانه عبد السالم نصار عميره : بأسم 
NASSAR AMEREH  

 شار  عمر بن المختار  -نابلس  :العنوان 
  1311585838: جوال 

Address: NABLUS - SHARE' OMAR BEN 
ALKHATAB - JAWALA : 0599383858  

 شار  عمر بن المختار  -نابلس : عنوان التبليغ 
  1311585838: جوال  

 

Address for Services :  NABLUS - SHARE' 
OMAR BEN ALKHATAB - JAWALA : 
0599383858   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33008  55118 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 04/02/2018  11/16/6148: التاريخ 
الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل : من اجل 

 النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: SHARIKET MASA LLELAN شركة ماسة لالعالن والتسويق : بأسم 
WA TASWEEQ  

 - Address: NABLUS - SHARE' ALJAM'A  1311222688:جوال  -شار  الجامعة  -نابلس  :العنوان 
jawal : 0599666288  

 شار  الجامعة  -نابلس : عنوان التبليغ 
  1311222688:جوال  

 

Address for Services :  NABLUS - SHARE' 
ALJAM'A - jawal : 0599666288   
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  Trade Mark No.: 33011  55144 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 05/02/2018  13/16/6148: التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية : من اجل 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة 
واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل ( اإلشراف)والمراقبة 
ة أو فتل أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاق

الكهربائية، أجهزة تسجيل أو يرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص 
مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائا التسجيل 
الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل 

الكمبيوتر؛  النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة
 . برامج كمبيوتر؛ أجهزة يطفاء الحرائق

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus.  

 In the name of: Eastman Auto & Power ييستمان أوتو آند باور ليمتد : بأسم 
Limited  

 –، يوديوووووه فيهووووار، فيووووز فووووي، جوووووروجرام 317 :العنوووووان 
 ، هاريانا، الهند 466142

Address: 572, Udyog Vihar, Phase V, 
Gurgaon, 122016, Haryana, India.  

 سماس للملكيه الفكريه : عنوان التبليغ 
 فلسطين  -نابلس 641ب .ص

 

Address for Services :   

 
 

   
 

  

  Trade Mark No.: 33012  55146 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 05/02/2018  13/16/6148: التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية : من اجل 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة 
واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل ( اإلشراف)والمراقبة 
ة أو فتل أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاق

الكهربائية، أجهزة تسجيل أو يرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص 
مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائا التسجيل 
الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل 

الكمبيوتر؛  النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة
 . برامج كمبيوتر؛ أجهزة يطفاء الحرائق

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus.  

 In the name of: Eastman Auto & Power ييستمان أوتو آند باور ليمتد : بأسم 
Limited  

 –، يوديوووووه فيهووووار، فيووووز فووووي، جوووووروجرام 317 :العنوووووان 
 ، هاريانا، الهند 466142

Address: 572, Udyog Vihar, Phase V, 
Gurgaon, 122016, Haryana, India.  

 -نابلس 641ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 33012  55146 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9  1 :في الصنف 

  Date: 05/02/2018  13/16/6148: التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية : من اجل 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة 
واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل ( اإلشراف)والمراقبة 
ة أو فتل أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاق

الكهربائية، أجهزة تسجيل أو يرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص 
مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائا التسجيل 
الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل 

الكمبيوتر؛  النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة
 . برامج كمبيوتر؛ أجهزة يطفاء الحرائق

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs; DVD's and 
other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus.  

 In the name of: Eastman Auto & Power ييستمان أوتو آند باور ليمتد : بأسم 
Limited  

 –، يوديوووووه فيهووووار، فيووووز فووووي، جوووووروجرام 317 :العنوووووان 
 ، هاريانا، الهند 466142

Address: 572, Udyog Vihar, Phase V, 
Gurgaon, 122016, Haryana, India.  

 -نابلس 641ب .سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ 
 فلسطين 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

877

878

 
 

  

  Trade Mark No.: 33013  55145 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  13 :في الصنف 

  Date: 05/02/2018  13/16/6148: التاريخ 
الخدمات واالستشارات القانونية واالبحار : من اجل 

القانونية،خدمامات الملكية الصناعية والفكرية، االستشارات 
والخدمات القانونية، خدمات التحكيم، معالجة االدعاءات، 

 . االستشارات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، الترجمة

In Respect of: Legal services, legal 
consultancy, legal research; consultancy and 
legal services;IP services, arbitration services; 
dealing with complaints; consultancy 
regarding rules and legislation; translation.  

  In the name of: Shareket Kamal lelmohama شركة كمال للمحاماة : بأسم 
  Address: Ramallah رام هللا  :العنوان 

 . 2ط/ بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 مشروطة بعدم منل حماية عل  كمال للمحاماه 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33015  55143 :رقم العالمة التجارية 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 05/02/2018  13/16/6148: التاريخ 
  In Respect of: SHOES االحذية : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT TOLINA شركة تولينا لصناعة االحذية وتجارتها : بأسم 
LISINAAT AL AHTHIAH WATIGERATIHA  

  Address: AL KHALIL  1311143261الخليل قيزون  :العنوان 
  1311143261الخليل قيزون : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  

 
 

 
   

 
 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33015  55143 :رقم العالمة التجارية 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 05/02/2018  13/16/6148: التاريخ 
  In Respect of: SHOES االحذية : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT TOLINA شركة تولينا لصناعة االحذية وتجارتها : بأسم 
LISINAAT AL AHTHIAH WATIGERATIHA  

  Address: AL KHALIL  1311143261الخليل قيزون  :العنوان 
  1311143261الخليل قيزون : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  AL KHALIL  
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  Trade Mark No.: 33016  55142 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11  44 :في الصنف 

  Date: 05/02/2018  13/16/6148: التاريخ 
أضواء السقف ، ثريات ، مصابيل صينية ، مصابيل : من اجل 

كهربائية ، أضواء سحرية للتزيين في الحفالت ، مصابيل ، 
 أضواء كاشفة 

In Respect of: Ceiling lights , Chandeliers , 
Chinese lanterns , Electric lamps , Fairy lights 
for festive decoration , Lamps , Searchlights  

شركة المتميزون لالستيراد والتصدير مساهمة : بأسم 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Al Motamayezoon 
Lelestirad Waltasdeer Mosahama Khososiya  

  Address: Ramallah Beitunya رام هللا بيتونيا  :العنوان 
 رام هللا بيتونيا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah Beitunya  

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 33019  55141 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 05/02/2018  13/16/6148: التاريخ 
  .In Respect of: restaurant مطاعم : من اجل 

  In the name of: mohammed ali ahmed jarrar دمحم علي احمد جرار : بأسم 
 الجامعة األمريكية عمارة الحشاش -تلفيب  :العنوان 

  1311878718: جوال  
Address: alhashash bulding - talfeet  

الجامعة األمريكية عمارة الحشاش  -تلفيب : عنوان التبليغ 
  1311878718: جوال 

 

Address for Services :  alhashash bulding - 
talfeet   

 

  

879

880

881  

 

  

  Trade Mark No.: 33020  55161 :رقم العالمة التجارية 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 06/02/2018  12/16/6148: التاريخ 
  In respect of: sweets and candies حلويات وسكاكر : من اجل 

 In the name of: sharikat sinamees llmawad al شركة سيناميس للمواد الغذائية والتموينية : بأسم 
ghithaieh wal tamwinieh  

  Address: al khalil  1311671712الخليل الحاووز  :العنوان 
  1311671712الخليل الحاووز : عنوان التبليغ 

 
Address for services :  al khalil  

 
 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 33020  55161 :رقم العالمة التجارية 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 06/02/2018  12/16/6148: التاريخ 
  In respect of: sweets and candies حلويات وسكاكر : من اجل 

 In the name of: sharikat sinamees llmawad al شركة سيناميس للمواد الغذائية والتموينية : بأسم 
ghithaieh wal tamwinieh  

  Address: al khalil  1311671712الخليل الحاووز  :العنوان 
  1311671712الخليل الحاووز : عنوان التبليغ 

 
Address for services :  al khalil  
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  Trade Mark No.: 33023  55165 : العالمة التجارية رقم
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 06/02/2018  12/16/6148: التاريخ 
القهوة، والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبزوالفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النجل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

  .؛ البهارات؛ الثلج(التوابل) الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice  

-In the name of: Shareket Umniah letaswiq Al شركة أمنية لتسويق الهدايا : أسم ب
hadaya  

  Address: Palestine, Ramallah فلسطين، رام هللا  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 
 

   
 

 
  

882

883

884

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 33023  55165 : العالمة التجارية رقم
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 06/02/2018  12/16/6148: التاريخ 
القهوة، والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبزوالفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النجل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

  .؛ البهارات؛ الثلج(التوابل) الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice  

-In the name of: Shareket Umniah letaswiq Al شركة أمنية لتسويق الهدايا : أسم ب
hadaya  

  Address: Palestine, Ramallah فلسطين، رام هللا  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 
 

   
 

 
  

 
 

 

  

  Trade Mark No.: 33023  55165 : العالمة التجارية رقم
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 06/02/2018  12/16/6148: التاريخ 
القهوة، والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبزوالفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 
عسل النجل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

  .؛ البهارات؛ الثلج(التوابل) الملل؛ الخردل؛ الخل والصلصات

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice  

-In the name of: Shareket Umniah letaswiq Al شركة أمنية لتسويق الهدايا : أسم ب
hadaya  

  Address: Palestine, Ramallah فلسطين، رام هللا  :العنوان 
 البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33024  55161 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 26  62 :في الصنف 

  Date: 06/02/2018  12/16/6148: التاريخ 
الشارات والرقع المنسوجة، الشارات والرقع : من اجل 

المطرزة، التطريز والمطرزات، األسماء وملصقات 
المونوغرام، الرقع، الحروف المنقوشة، الورديات، األشرطة، 
ربطات للقبعات والرأس، مسكات للشعر، والزهور 

علب الرائحة ) األزهار الجافة: االصطناعية، سلع الزينه
لجميع البضائع المذكورة أعاله، ، أجزاء ولوازم (الطيبة

  62جميعها مشمولة في الصنف 

In Respect of: Textile badges or patches; 
embroidered badges and patches; embroidery; 
name, monogram tabs; labels; lettering; 
rosettes; ribbons; hat and head bands; hair 
grips; artificial flowers, " Fancy goods: Dried 
flowers (Potpourri), parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all included in class 26.  

-In the name of: Shareket Umniah letaswiq Al شركة أمنية لتسويق الهدايا : بأسم 
hadaya  

  Address: Ramallah رام هللا  :العنوان 
 . 2ط/ بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري: عنوان التبليغ 

 
Address for Services :   

 
 

  

 

 

  

  Trade Mark No.: 33025  55163 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 06/02/2018  12/16/6148: التاريخ 
التبغ وادوات المدخنين وأعواد الثقاب و التمبا  و : من اجل 
 المعسل 

In Respect of: Tobacco; smokers' articles; 
matches arugula, chechah  

 In the name of: Sharekat Orkanza Lelesterad شركة اوركنزة لالستيراد والتسويق والتصنبع : بأسم 
Waltasweq Waltasnee  

  Address: Yabad- Jenin جنين  -يعبد  :العنوان 
بجانب مبن   1ط -عمارة البريق  -جنين : عنوان التبليغ 
  1311841756: جوال  -محافظة جنين 

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

 

  

  Trade Mark No.: 33025  55163 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34  51 :في الصنف 

  Date: 06/02/2018  12/16/6148: التاريخ 
التبغ وادوات المدخنين وأعواد الثقاب و التمبا  و : من اجل 
 المعسل 

In Respect of: Tobacco; smokers' articles; 
matches arugula, chechah  

 In the name of: Sharekat Orkanza Lelesterad شركة اوركنزة لالستيراد والتسويق والتصنبع : بأسم 
Waltasweq Waltasnee  

  Address: Yabad- Jenin جنين  -يعبد  :العنوان 
بجانب مبن   1ط -عمارة البريق  -جنين : عنوان التبليغ 
  1311841756: جوال  -محافظة جنين 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 33026  55162 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21  64 :في الصنف 

  Date: 06/02/2018  12/16/6148: التاريخ 
 -مستلزمات المطبخ -طناجر -مالعق -سكاكين: من اجل 

  -فناجين وكاسات -اواني المنزل -اكسسوارات المنزل
In Respect of: - knives- spons-tanners- kichen 
tools- home accwssoris- house utenfils-cups  

  In the name of: alwan marketing شركة الوان للتسويق : بأسم 
  Address: bethlehem- doha- palestine street  -شار  فلسطين  -الدوحة -بيب لحم  :العنوان 

  -شار  فلسطين  -الدوحة -بيب لحم : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  bethlehem- doha- 
palestine street   

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33042  55116 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12  46 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
  In Respect of: CARE TYRES اطارات السيارات : من اجل 
 In the name of: SHARIKET HALA CAR شركة هال كار لكماليات السيارات : بأسم 

LEKMALEYAT AL SYARAT  
 Address: NABLUS SHARE FISAL JAWAL  1318311111شار  فيصل جوال  -نابلس  :العنوان 

0598500900  
  1318311111شار  فيصل جوال  -نابلس : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  NABLUS SHARE 
FISAL JAWAL 0598500900   

 
 

   
 

 
  
 

 

  

  Trade Mark No.: 33043  55115 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، المطبوعات، مواد 
تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، األدوات الكتابية 

، المواد الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض (القرطاسية)
المنزلية، األدوات واللوازم الخاصة بالفنانين، فراشي التلوين، 

أدوات ( عدا األثار)لآالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب ا
، المواد البالستيكية التي (عدا األجهزة)التهذيب والتعليم 

، (غير الواردة ضمن فئات أخرى)تستخدم في الرزم والتغليف
 . الحروف المطبعية، الكليشيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.  

 In the name of: Qatar Foundation for مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع : بأسم 
Education, Sciences & Community 
Development  

،  3863. ب.المدينووة التعليميووة ، شووار  اللقطووة، ص :العنوووان 
 الدوحة، قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. 
Box 5825, Doha, Qatar  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص 

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

885

886

887
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  Trade Mark No.: 33044  77133 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  30 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  12/19/9102: التاريخ 
خدمات التعليم، خدمات التدريب، خدمات التسلية والترفيه، : من اجل 

 . خدمات النشاطات الرياضية والثقافية
In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities  

 & In the name of: Qatar Foundation for Education, Sciences مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع : أبسم 
Community Development  

 ,Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825 ، الدوحة، قطر  3293. ب.المدينة التعليمية ، شارع اللقطة، ص :العنوان 
Doha, Qatar  

 البيرة  3339ب .ص  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

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

 بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

888

889

 
 

  

  Trade Mark No.: 33043  55115 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، المطبوعات، مواد 
تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، األدوات الكتابية 

، المواد الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض (القرطاسية)
المنزلية، األدوات واللوازم الخاصة بالفنانين، فراشي التلوين، 

أدوات ( عدا األثار)لآالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب ا
، المواد البالستيكية التي (عدا األجهزة)التهذيب والتعليم 

، (غير الواردة ضمن فئات أخرى)تستخدم في الرزم والتغليف
 . الحروف المطبعية، الكليشيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.  

 In the name of: Qatar Foundation for مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع : بأسم 
Education, Sciences & Community 
Development  

،  3863. ب.المدينووة التعليميووة ، شووار  اللقطووة، ص :العنوووان 
 الدوحة، قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. 
Box 5825, Doha, Qatar  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص 

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33045  55113 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، المطبوعات، مواد 
تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، األدوات الكتابية 

، المواد الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض (القرطاسية)
المنزلية، األدوات واللوازم الخاصة بالفنانين، فراشي التلوين، 

أدوات ( عدا األثار)لآالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب ا
، المواد البالستيكية التي (عدا األجهزة)التهذيب والتعليم 

، (غير الواردة ضمن فئات أخرى)تستخدم في الرزم والتغليف
 . الحروف المطبعية، الكليشيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.  

 In the name of: Qatar Foundation for مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع : بأسم 
Education, Sciences & Community 
Development  

،  3863. ب.المدينووة التعليميووة ، شووار  اللقطووة، ص :العنوووان 
 الدوحة، قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. 
Box 5825, Doha, Qatar  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 33046  55112 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  14 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
خدمات التعليم، خدمات التدريب، خدمات التسلية : من اجل 

 . والترفيه، خدمات النشاطات الرياضية والثقافية
In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities  

 In the name of: Qatar Foundation for مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع : بأسم 
Education, Sciences & Community 
Development  

،  3863. ب.المدينووة التعليميووة ، شووار  اللقطووة، ص :العنوووان 
 الدوحة، قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. 
Box 5825, Doha, Qatar  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
   

 

  

  Trade Mark No.: 33047  55117 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، المطبوعات، مواد 
تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، األدوات الكتابية 

، المواد الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض (القرطاسية)
المنزلية، األدوات واللوازم الخاصة بالفنانين، فراشي التلوين، 

أدوات ( عدا األثار)لآالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب ا
، المواد البالستيكية التي (عدا األجهزة)التهذيب والتعليم 

، (غير الواردة ضمن فئات أخرى)تستخدم في الرزم والتغليف
 . الحروف المطبعية، الكليشيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.  

 In the name of: Qatar Foundation for مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع : بأسم 
Education, Sciences & Community 
Development  

،  3863. ب.المدينووة التعليميووة ، شووار  اللقطووة، ص :العنوووان 
 الدوحة، قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. 
Box 5825, Doha, Qatar  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33045  55113 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، المطبوعات، مواد 
تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، األدوات الكتابية 

، المواد الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض (القرطاسية)
المنزلية، األدوات واللوازم الخاصة بالفنانين، فراشي التلوين، 

أدوات ( عدا األثار)لآالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب ا
، المواد البالستيكية التي (عدا األجهزة)التهذيب والتعليم 

، (غير الواردة ضمن فئات أخرى)تستخدم في الرزم والتغليف
 . الحروف المطبعية، الكليشيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.  

 In the name of: Qatar Foundation for مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع : بأسم 
Education, Sciences & Community 
Development  

،  3863. ب.المدينووة التعليميووة ، شووار  اللقطووة، ص :العنوووان 
 الدوحة، قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. 
Box 5825, Doha, Qatar  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

890

891

 
 

  

  Trade Mark No.: 33047  55117 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، المطبوعات، مواد 
تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، األدوات الكتابية 

، المواد الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض (القرطاسية)
المنزلية، األدوات واللوازم الخاصة بالفنانين، فراشي التلوين، 

أدوات ( عدا األثار)لآالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب ا
، المواد البالستيكية التي (عدا األجهزة)التهذيب والتعليم 

، (غير الواردة ضمن فئات أخرى)تستخدم في الرزم والتغليف
 . الحروف المطبعية، الكليشيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.  

 In the name of: Qatar Foundation for مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع : بأسم 
Education, Sciences & Community 
Development  

،  3863. ب.المدينووة التعليميووة ، شووار  اللقطووة، ص :العنوووان 
 الدوحة، قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. 
Box 5825, Doha, Qatar  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  



497العدد الحادي والعرشون 2018/3/11

 

  

  Trade Mark No.: 33048  55118 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41  14 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
خدمات التعليم، خدمات التدريب، خدمات التسلية : من اجل 

 . والترفيه، خدمات النشاطات الرياضية والثقافية
In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities  

 In the name of: Qatar Foundation for مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع : بأسم 
Education, Sciences & Community 
Development  

،  3863. ب.المدينووة التعليميووة ، شووار  اللقطووة، ص :العنوووان 
 الدوحة، قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. 
Box 5825, Doha, Qatar  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص 

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 33047  55117 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16  42 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه : من اجل 

المواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، المطبوعات، مواد 
تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، األدوات الكتابية 

، المواد الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض (القرطاسية)
المنزلية، األدوات واللوازم الخاصة بالفنانين، فراشي التلوين، 

أدوات ( عدا األثار)لآالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب ا
، المواد البالستيكية التي (عدا األجهزة)التهذيب والتعليم 

، (غير الواردة ضمن فئات أخرى)تستخدم في الرزم والتغليف
 . الحروف المطبعية، الكليشيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.  

 In the name of: Qatar Foundation for مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع : بأسم 
Education, Sciences & Community 
Development  

،  3863. ب.المدينووة التعليميووة ، شووار  اللقطووة، ص :العنوووان 
 الدوحة، قطر 

Address: Education City, Al Luqta Street, P.O. 
Box 5825, Doha, Qatar  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية : عنوان التبليغ 
 البيرة  1176ب .ص  

 

Address for Services :   

 

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33049  55111 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه األعمال وتفعيل : من اجل 

 النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: SHARIKIT HOMAGE HOME شركة هومج هوم لتجارة المفروشات : بأسم 
LITIJART ALMAFROSHAT  

 : Address: RAMALLAH . BETONYA mobile بيتونيا  -رام هللا  :العنوان 
0569555999  

 بيتونيا  -رام هللا : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  RAMALLAH . 
BETONYA mobile : 0569555999   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33049  55111 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه األعمال وتفعيل : من اجل 

 النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: SHARIKIT HOMAGE HOME شركة هومج هوم لتجارة المفروشات : بأسم 
LITIJART ALMAFROSHAT  

 : Address: RAMALLAH . BETONYA mobile بيتونيا  -رام هللا  :العنوان 
0569555999  

 بيتونيا  -رام هللا : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  RAMALLAH . 
BETONYA mobile : 0569555999   
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  Trade Mark No.: 33050  55131 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  61 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
األثار والمرايا ويطارات الصور، المنتجات غير : من اجل 

الواردة في فئات أخرى، المصنوعة من الخشب أو الفلين أو 
الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو 

المحار أو  العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد 

 . البالستيكية 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics  

 In the name of: SHARIKIT HOMAGE HOME شركة هومج هوم لتجارة المفروشات : م بأس
LITIJART ALMAFROSHAT  

 : Address: RAMALLAH . BETONYA mobile بيتونيا  -رام هللا  :العنوان 
0569555999  

 بيتونيا  -رام هللا : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  RAMALLAH . 
BETONYA mobile : 0569555999   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
   

  

  Trade Mark No.: 33051  55134 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  61 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
األثار والمرايا ويطارات الصور، المنتجات غير : من اجل 

الواردة في فئات أخرى، المصنوعة من الخشب أو الفلين أو 
الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو 
العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد 

 . بالستيكية ال

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics  

 In the name of: SHARIKIT HOMAGE HOME شركة هومج هوم لتجارة المفروشات : بأسم 
LITIJART ALMAFROSHAT  

 : Address: RAMALLAH . BETONYA mobile بيتونيا  -رام هللا  :العنوان 
0569555999  

 بيتونيا  -رام هللا : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  RAMALLAH . 
BETONYA mobile : 0569555999   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33049  55111 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه األعمال وتفعيل : من اجل 

 النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions  

 In the name of: SHARIKIT HOMAGE HOME شركة هومج هوم لتجارة المفروشات : بأسم 
LITIJART ALMAFROSHAT  

 : Address: RAMALLAH . BETONYA mobile بيتونيا  -رام هللا  :العنوان 
0569555999  

 بيتونيا  -رام هللا : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  RAMALLAH . 
BETONYA mobile : 0569555999   
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  Trade Mark No.: 33053  55135 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  61 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
األثار والمرايا ويطارات الصور، المنتجات غير : من اجل 

الواردة في فئات أخرى، المصنوعة من الخشب أو الفلين أو 
الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو 
العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد 

 . بالستيكية ال

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics  

 In the name of: sharikit homage home litijart شركة هومج هوم لتجارة المفروشات : م بأس
almafroshat  

 : Address: ramallah . Betonya mobile بيتونيا  -رام هللا  :العنوان 
0569555999  

 بيتونيا  -رام هللا : عنوان التبليغ 
 

Address for services :  ramallah . Betonya 
mobile : 0569555999   
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  Trade Mark No.: 33051  55134 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  61 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
األثار والمرايا ويطارات الصور، المنتجات غير : من اجل 

الواردة في فئات أخرى، المصنوعة من الخشب أو الفلين أو 
الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو 
العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد 

 . بالستيكية ال

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics  

 In the name of: SHARIKIT HOMAGE HOME شركة هومج هوم لتجارة المفروشات : بأسم 
LITIJART ALMAFROSHAT  

 : Address: RAMALLAH . BETONYA mobile بيتونيا  -رام هللا  :العنوان 
0569555999  

 بيتونيا  -رام هللا : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  RAMALLAH . 
BETONYA mobile : 0569555999   

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33054  55131 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20  61 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
األثار والمرايا ويطارات الصور، المنتجات غير : من اجل 

الواردة في فئات أخرى، المصنوعة من الخشب أو الفلين أو 
الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو 
العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد 

 . بالستيكية ال

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics  

 In the name of: sharikit homage home litijart شركة هومج هوم لتجارة المفروشات : بأسم 
almafroshat  

 : Address: ramallah . Betonya mobile بيتونيا  -رام هللا  :العنوان 
0569555999  

 بيتونيا  -رام هللا : عنوان التبليغ 
 

Address for services :  ramallah . Betonya 
mobile : 0569555999   
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  Trade Mark No.: 33055  55133 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25  63 :في الصنف 

  Date: 08/02/2018  18/16/6148: التاريخ 
  In Respect of: Clothing, footwear, headgear المالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 
 In the name of: Sharekt Aalola Ltjarit شركة اللوال لتجارة المالبس واالحذية : بأسم 

Almlabis W Alahthyah  
 Address: Ramallah-Wast Albalad/Sharea شار  ركب / وسا البلد-رام هللا  :العنوان 

Rokab  
 شار  ركب / وسا البلد-رام هللا : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Ramallah-Wast 
Albalad/Sharea Rokab   

 
  

  
 

  

  Trade Mark No.: 33056  55132 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  61 :في الصنف 

  Date: 11/02/2018  44/16/6148: التاريخ 
اللحوم، االسما ، جميع أنوا  اللحوم و منتجات : من اجل 

اللحوم المصنعة من لحوم الدواجن والصيد؛ البقول المجففة؛ 
حساء فوري، مرق اللحم؛ الزيتون ومعجون الزيتون؛ الحليب 

؛ الزيوت النباتية (بما في ذلك الزبدة) ومنتجات الحليب 
الصالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المجففة والمعلبة 

المجمدة والمطبوخة والمدخنة والمخللة من اي نو  كانب؛ و
حمص وفول مجفف ومعلب ومجمد ومطبوخ؛ الباذنجان 

، المسبحة، البقدونسية، فواكة مجففة (المتبالت)المطبوخ 
،المكسرات وزبدة الفستق والطحينة؛ البي؛ ومسحوق 

 . البي؛؛ رقائق البطاطا، المخلالت والسلطات بكافة أنواعها

In Respect of: Meat, fish, and all kinds of meat 
and processed meat products of poultry and 
game; dried pulses; instant soups, bouillons; 
olives, olive pastes; milk and milk products 
(including butter); edible vegetable oils; dried, 
canned, frozen, cooked, smoked, pickled fruits 
and vegetables of all kinds have been; dried, 
canned, frozen and cooked Hummus and bean, 
cooked eggplant (Baba Ghanoush), Msabbaha, 
Bakdonsiah, pickles and all kind of salad dried 
fruits; nuts and nut butters, tahini; eggs, egg 
powder; potato chips.  

 In the name of: Zuwadeh Company For شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم : بأسم 
Shopping Centers and Restaurants  

  .Address: Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str شار  السهل / بيب جاال / فلسطين  :العنوان 
 شار  السهل / بيب جاال / فلسطين : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Palestine / Beit Jala / 
Al Sahel Str.   
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  Trade Mark No.: 33057  55137 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 11/02/2018  44/16/6148: التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ : من اجل 

التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ المثلجات؛ السكر، عسل 
النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملل؛ 

منتجات ؛ البهارات؛ الثلج؛ (التوابل)الخردل؛ الخل، الصلصات 
الخبيز والمعن  بها الفطائر والكيك والدونات وكعك وتورتات 

، بيتزا، سندويشات، حلوى الكيك، خلطات الكيك (كيك بالفواكه)
الجاهزة، حلوي ما بعد الطعام والمعن  بها الحلويات المخبوزة 
وحلويات الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام 

لالستهال  البشري، شمع المصنوعة من الطحين؛ جلي ملكي 
لالستهال  البشري؛ منكهات بخالف الزيوت ( عكبر)النحل 

العطرية، منكهات الفانيال، صلصة البندورة؛ دقيق للطعام، 
سميدن نشا للطعام، االرز؛ حبيبات السكر، مكعبات السكر، 
مسحوق السكر؛ الشوكوالتة، اصابع الشوكوالته، الحلوى، 

 ب الهش؛ شراب الدبس للطعام البسكويب، الويفر، البسكوي

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
bakery products, namely, pies, cakes, donuts, 
muffins, tarts, pizzas, sandwiches, puddings, 
ready cake mixes; desserts, namely, bakery 
desserts, chocolate desserts, desserts 
confectionery and desserts made of flour; 
royal jelly for human consumption, propolis 
for human consumption; flavorings, other 
than essential oils, vanilla flavorings, tomato 
sauce; flour for food, semolina, starch for 
food; granulated sugar, cube sugar, 
powdered sugar; chocolates, chocolate bars, 
candies, biscuits, wafers, crackers; molasses 
syrup for food.  

 In the name of: Zuwadeh Company For شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم : بأسم 
Shopping Centers and Restaurants  

  .Address: Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str شار  السهل / بيب جاال / فلسطين  :العنوان 
 شار  السهل / بيب جاال / فلسطين : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Palestine / Beit Jala 
/ Al Sahel Str.   

 
 

   
 

 
   

  

  Trade Mark No.: 33058  55138 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  54 :في الصنف 

  Date: 11/02/2018  44/16/6148: التاريخ 
الغالل والمنتجات الزراعية ، ومنتجات البساتين : من اجل 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى ، الحيوانات الحية ، 
الفواكه والخضروات الطازجة ، الحمضيات ، البذور والنباتات 
والزهور الطبيعية ، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات ، 

  .، المكسرات والبقوليات ( الملب) الشعير المنيب 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not 
included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables, citrus fruits; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt,legumes, nuts and peanuts  

 In the name of: Zuwadeh Company For شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم : بأسم 
Shopping Centers and Restaurants  

  .Address: Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str شار  السهل / بيب جاال / فلسطين  :العنوان 
 شار  السهل / بيب جاال / فلسطين : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Palestine / Beit Jala / 
Al Sahel Str.   
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  Trade Mark No.: 33059  55131 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 11/02/2018  44/16/6148: التاريخ 
المياه المعدنية، مياه الينابيع، المياه الجوفية، المياه : من اجل 

الصودا، عصائر الفاكهة والخضروات، مركزات ومستخرجات 
الفاكهة والخضروات لصنع المشروبات، المشروبات الخفيفة 

 غير الكحولية، المشروبات، مشروبات الطاقة 

In Respect of: Mineral waters, spring water, 
table water, soda water; fruit and vegetable 
juices, fruit and vegetable concentrates and 
extracts for making beverages, non-alcoholic 
soft drinks; energy drinks  

 In the name of: Zuwadeh Company For شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم : بأسم 
Shopping Centers and Restaurants  

  .Address: Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str شار  السهل / بيب جاال / فلسطين  :العنوان 
 شار  السهل / بيب جاال / فلسطين : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Palestine / Beit Jala / 
Al Sahel Str.   
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  Trade Mark No.: 33060  55121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 11/02/2018  44/16/6148: التاريخ 
االستيراد والتسويق والبيع بالتجزئة وخدمات البيع : من اجل 

بالجملة ، خدمات تجميع مجموعة متنوعة من بضائع 
الشوكوالتة والحلويات والحلوى والقهوة والشاي والكاكاو 
والقهوة االصطناعية والفطائر والحلويات والمثلجات والكيك 

، بيتزا، سندويشات، (كيك بالفواكه)والدونات وكعك وتورتات 
حلوى الكيك، خلطات الكيك الجاهزة، حلوي ما بعد الطعام 
والمعن  بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ 
الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من الطحين؛ المياه 
المعدنية عصائر الفاكهة والخضروات، مركزات ومستخرجات 

وبات الفاكهة ، المشروبات الخفيفة غير الكحولية، المشر
، لتمكين (باستثناء نقلها)ومشروبات الطاقة لمصلحة الآخرين 

الزبائن من مشاهدة ومعاينة وشراء تلك السلع والبضائع 
بشكل مريل، و هذه الخدمات يمكن تقديمها بواسطة متاجر 
البيع بالتجزئة ومنافذ البيع بالجملة ومن خالل فهارس طلبات 

إلعالم اإللكترونية البريد او بواسطة وسائل النظم وسائا ا
واماكن البيع المباشر، وعل  سبيل المثال، من خالل مواقع 

 عل  مواقع شبكة اإلنترنب أو برامج التسوق التلفزيونية 

In Respect of: Import, marketing and retail 
and wholesale services.The bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods 
of Chocolate, confections and candy, coffee, 
tea, cocoa and artificial coffee, pastry and 
confectionery; ices , bakery products, namely, 
pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, 
sandwiches, puddings, ready cake mixes; 
desserts, namely, bakery desserts, chocolate 
desserts, desserts confectionery and desserts 
made of flour ;Mineral waters ,fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable 
concentrates and extracts, non-alcoholic soft 
drinks; drinks , energy drinks(excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; 
such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, for 
example, through web sites or television 
shopping programmes  

 In the name of: Zuwadeh Company For شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم : بأسم 
Shopping Centers and Restaurants  

  .Address: Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str شار  السهل / بيب جاال / فلسطين  :العنوان 
 شار  السهل / بيب جاال / فلسطين : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Palestine / Beit Jala / 
Al Sahel Str.   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33060  55121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 11/02/2018  44/16/6148: التاريخ 
االستيراد والتسويق والبيع بالتجزئة وخدمات البيع : من اجل 

بالجملة ، خدمات تجميع مجموعة متنوعة من بضائع 
الشوكوالتة والحلويات والحلوى والقهوة والشاي والكاكاو 
والقهوة االصطناعية والفطائر والحلويات والمثلجات والكيك 

، بيتزا، سندويشات، (كيك بالفواكه)والدونات وكعك وتورتات 
حلوى الكيك، خلطات الكيك الجاهزة، حلوي ما بعد الطعام 
والمعن  بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ 
الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من الطحين؛ المياه 
المعدنية عصائر الفاكهة والخضروات، مركزات ومستخرجات 

وبات الفاكهة ، المشروبات الخفيفة غير الكحولية، المشر
، لتمكين (باستثناء نقلها)ومشروبات الطاقة لمصلحة الآخرين 

الزبائن من مشاهدة ومعاينة وشراء تلك السلع والبضائع 
بشكل مريل، و هذه الخدمات يمكن تقديمها بواسطة متاجر 
البيع بالتجزئة ومنافذ البيع بالجملة ومن خالل فهارس طلبات 

إلعالم اإللكترونية البريد او بواسطة وسائل النظم وسائا ا
واماكن البيع المباشر، وعل  سبيل المثال، من خالل مواقع 

 عل  مواقع شبكة اإلنترنب أو برامج التسوق التلفزيونية 

In Respect of: Import, marketing and retail 
and wholesale services.The bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods 
of Chocolate, confections and candy, coffee, 
tea, cocoa and artificial coffee, pastry and 
confectionery; ices , bakery products, namely, 
pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, 
sandwiches, puddings, ready cake mixes; 
desserts, namely, bakery desserts, chocolate 
desserts, desserts confectionery and desserts 
made of flour ;Mineral waters ,fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable 
concentrates and extracts, non-alcoholic soft 
drinks; drinks , energy drinks(excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; 
such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, for 
example, through web sites or television 
shopping programmes  

 In the name of: Zuwadeh Company For شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم : بأسم 
Shopping Centers and Restaurants  

  .Address: Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str شار  السهل / بيب جاال / فلسطين  :العنوان 
 شار  السهل / بيب جاال / فلسطين : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Palestine / Beit Jala / 
Al Sahel Str.   

 
 

   
 

 
  

 

  

  Trade Mark No.: 33060  55121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 11/02/2018  44/16/6148: التاريخ 
االستيراد والتسويق والبيع بالتجزئة وخدمات البيع : من اجل 

بالجملة ، خدمات تجميع مجموعة متنوعة من بضائع 
الشوكوالتة والحلويات والحلوى والقهوة والشاي والكاكاو 
والقهوة االصطناعية والفطائر والحلويات والمثلجات والكيك 

، بيتزا، سندويشات، (كيك بالفواكه)والدونات وكعك وتورتات 
حلوى الكيك، خلطات الكيك الجاهزة، حلوي ما بعد الطعام 
والمعن  بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ 
الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من الطحين؛ المياه 
المعدنية عصائر الفاكهة والخضروات، مركزات ومستخرجات 

وبات الفاكهة ، المشروبات الخفيفة غير الكحولية، المشر
، لتمكين (باستثناء نقلها)ومشروبات الطاقة لمصلحة الآخرين 

الزبائن من مشاهدة ومعاينة وشراء تلك السلع والبضائع 
بشكل مريل، و هذه الخدمات يمكن تقديمها بواسطة متاجر 
البيع بالتجزئة ومنافذ البيع بالجملة ومن خالل فهارس طلبات 

إلعالم اإللكترونية البريد او بواسطة وسائل النظم وسائا ا
واماكن البيع المباشر، وعل  سبيل المثال، من خالل مواقع 

 عل  مواقع شبكة اإلنترنب أو برامج التسوق التلفزيونية 

In Respect of: Import, marketing and retail 
and wholesale services.The bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods 
of Chocolate, confections and candy, coffee, 
tea, cocoa and artificial coffee, pastry and 
confectionery; ices , bakery products, namely, 
pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, 
sandwiches, puddings, ready cake mixes; 
desserts, namely, bakery desserts, chocolate 
desserts, desserts confectionery and desserts 
made of flour ;Mineral waters ,fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable 
concentrates and extracts, non-alcoholic soft 
drinks; drinks , energy drinks(excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; 
such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, for 
example, through web sites or television 
shopping programmes  

 In the name of: Zuwadeh Company For شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم : بأسم 
Shopping Centers and Restaurants  

  .Address: Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str شار  السهل / بيب جاال / فلسطين  :العنوان 
 شار  السهل / بيب جاال / فلسطين : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Palestine / Beit Jala / 
Al Sahel Str.   
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  Trade Mark No.: 33060  55121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 11/02/2018  44/16/6148: التاريخ 
االستيراد والتسويق والبيع بالتجزئة وخدمات البيع : من اجل 

بالجملة ، خدمات تجميع مجموعة متنوعة من بضائع 
الشوكوالتة والحلويات والحلوى والقهوة والشاي والكاكاو 
والقهوة االصطناعية والفطائر والحلويات والمثلجات والكيك 

، بيتزا، سندويشات، (كيك بالفواكه)والدونات وكعك وتورتات 
حلوى الكيك، خلطات الكيك الجاهزة، حلوي ما بعد الطعام 
والمعن  بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ 
الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من الطحين؛ المياه 
المعدنية عصائر الفاكهة والخضروات، مركزات ومستخرجات 

وبات الفاكهة ، المشروبات الخفيفة غير الكحولية، المشر
، لتمكين (باستثناء نقلها)ومشروبات الطاقة لمصلحة الآخرين 

الزبائن من مشاهدة ومعاينة وشراء تلك السلع والبضائع 
بشكل مريل، و هذه الخدمات يمكن تقديمها بواسطة متاجر 
البيع بالتجزئة ومنافذ البيع بالجملة ومن خالل فهارس طلبات 

إلعالم اإللكترونية البريد او بواسطة وسائل النظم وسائا ا
واماكن البيع المباشر، وعل  سبيل المثال، من خالل مواقع 

 عل  مواقع شبكة اإلنترنب أو برامج التسوق التلفزيونية 

In Respect of: Import, marketing and retail 
and wholesale services.The bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods 
of Chocolate, confections and candy, coffee, 
tea, cocoa and artificial coffee, pastry and 
confectionery; ices , bakery products, namely, 
pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, 
sandwiches, puddings, ready cake mixes; 
desserts, namely, bakery desserts, chocolate 
desserts, desserts confectionery and desserts 
made of flour ;Mineral waters ,fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable 
concentrates and extracts, non-alcoholic soft 
drinks; drinks , energy drinks(excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; 
such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, for 
example, through web sites or television 
shopping programmes  

 In the name of: Zuwadeh Company For شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم : بأسم 
Shopping Centers and Restaurants  

  .Address: Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str شار  السهل / بيب جاال / فلسطين  :العنوان 
 شار  السهل / بيب جاال / فلسطين : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Palestine / Beit Jala / 
Al Sahel Str.   

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33061  55124 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43  15 :في الصنف 

  Date: 11/02/2018  44/16/6148: التاريخ 
خدمات تقديم الطعام والشراب، خدمات الكوفي : من اجل 

، خدمات المطاعم ذاتية (البارات)شوب، خدمات الحانات 
الخدمة، مطاعم متنقلة، الكافيتيريا ، خدمات تقديم المشروبات 
الساخنة والباردة والمشروبات الخفيفة، الوجبات الخفيفة 

) ة والحلويات خدمات توصيل الطعام ، الفنادق الصغير
 . ، النزل ، الفنادق( الموتيالت 

In Respect of: Services for food and beverages 
catering, coffee shop services, bar services ,self 
service restaurant, canteens, cafeterias, 
services for serving hot drinks, cold drink, soft 
drinks, snack-bars and sweets delivery 
services, Motels, Boarding houses, Hotels.  

 In the name of: Zuwadeh Company For شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم : بأسم 
Shopping Centers and Restaurants  

  .Address: Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str شار  السهل / بيب جاال / فلسطين  :العنوان 
 شار  السهل / بيب جاال / فلسطين : عنوان التبليغ 

 
Address for Services :  Palestine / Beit Jala / 
Al Sahel Str.   

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33062  55126 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6  2 :في الصنف 

  Date: 12/02/2018  46/16/6148: التاريخ 
  In Respect of: Common metals and their alloys المعادن غير المشغولة والمشغولة جزئيا  : من اجل 
 In the name of: ABDERAHMAN KH AA عبد الرحمن خالد عبدالفتاح باي؛ : بأسم 

BAYED  
  Address: AL KHALIL  1316466466الخليل الحاووز  :العنوان 

  1316466466الخليل الحاووز : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  AL KHALIL  
 

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

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
  
 

 

  

  Trade Mark No.: 33063  55125 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 12/02/2018  46/16/6148: التاريخ 
خالصات فواكه غير كحولية مستحضرات لتحضير : من اجل 

المشروبات مشروبات غير كحولية مشروبات مستخلصة من 

الفواكه وعصائر الفواكه شراب ومستحضرات اخرى لعمل 

 المشروبات 

In Respect of: Fruit extracts (Non-alcoholic—) 
Beverages (Preparations for making—) Non-
alcoholic fruit extracts Non-alcoholic 
beverages fruit beverages and fruit jucies 
syrups and other preperations for making 
beverages  

 In the name of: sharikat shikh alarab litigarat شركة شيخ العرب لتجارة المواد الغذائية : بأسم 
almawad algithaeh  

  Address: amman jordan المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 المقابلين -االردن عمان : عنوان التبليغ 

 
Address for services :  amman jordan  
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  Trade Mark No.: 33065  55123 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  13 :في الصنف 

  Date: 12/02/2018  46/16/6148: التاريخ 
, استشارات الملكية الفكرية,خدمات المرافعات: من اجل 

خدمات الرقابة في مجال الملكية , ترخيص الملكية الفكرية
تسجيل أسماء المجال , يدارة حقوق النشر والتأليف, الفكرية

 ( خدمات قانونية)

In Respect of: Legal services , litigation service 
, Intellectual Property Consultancy , IP 
licensing , IP watching service , Management 
(copyright-) , registration of domain names 
[legal Services].  

 In the name of: Firas Attereh Intellectual شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية : بأسم 
Property  

شركة فراس أتيورة للملكيوة الفكريوة، نوابلس، عموارة  :العنوان 
 . ب. جاليريا سنتر، ص

Address: 768Firas Attereh Intellectual 
Property, Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768  

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، : عنوان التبليغ 
 . ب. عمارة جاليريا سنتر، ص

 

Address for Services :  768Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768   

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33063  55125 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  56 :في الصنف 

  Date: 12/02/2018  46/16/6148: التاريخ 
خالصات فواكه غير كحولية مستحضرات لتحضير : من اجل 

المشروبات مشروبات غير كحولية مشروبات مستخلصة من 

الفواكه وعصائر الفواكه شراب ومستحضرات اخرى لعمل 

 المشروبات 

In Respect of: Fruit extracts (Non-alcoholic—) 
Beverages (Preparations for making—) Non-
alcoholic fruit extracts Non-alcoholic 
beverages fruit beverages and fruit jucies 
syrups and other preperations for making 
beverages  

 In the name of: sharikat shikh alarab litigarat شركة شيخ العرب لتجارة المواد الغذائية : بأسم 
almawad algithaeh  

  Address: amman jordan المقابلين -االردن عمان  :العنوان 
 المقابلين -االردن عمان : عنوان التبليغ 

 
Address for services :  amman jordan  
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  Trade Mark No.: 33066  55122 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  13 :الصنف في 

  Date: 12/02/2018  46/16/6148: التاريخ 
استشارات ,خدمات المرافعات,خدمات قانونية: من اجل 

خدمات الرقابة في , ترخيص الملكية الفكرية, الملكية الفكرية
تسجيل , يدارة حقوق النشر والتأليف, مجال الملكية الفكرية

 ( خدمات قانونية)أسماء المجال 

In Respect of: Legal services , litigation service 
, Intellectual Property Consultancy , IP 
licensing , IP watching service , Management 
(copyright-) , registration of domain names 
[legal Services].  

 In the name of: Firas Attereh Intellectual شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية : بأسم 
Property  

 - Address: Galleria Center Building - Nablus فلسطين  -نابلس  -عمارة جاليريا سنتر  :العنوان 
Palestine  

 فلسطين  -نابلس  -عمارة جاليريا سنتر : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Galleria Center 
Building - Nablus - Palestine   
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  Trade Mark No.: 33067  55127 :التجارية رقم العالمة 
  In Class: 45  13 :في الصنف 

  Date: 12/02/2018  46/16/6148: التاريخ 
استشارات ,خدمات المرافعات,خدمات قانونية: من اجل 

خدمات الرقابة في , ترخيص الملكية الفكرية, الملكية الفكرية
تسجيل , يدارة حقوق النشر والتأليف, مجال الملكية الفكرية

 ( خدمات قانونية)أسماء المجال 

In Respect of: Legal services , litigation service 
, Intellectual Property Consultancy , IP 
licensing , IP watching service , Management 
(copyright-) , registration of domain names 
[legal Services  

 In the name of: Hussam Attereh Group for مجموعة حسام أتيرة للخدمات القانونية : بأسم 
Legal Services  

 ,Address: 768768 Nablus, Galarya Center  728728. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: :العنوان 
P.O.Box  

  728نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33068  55128 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  13 :في الصنف 

  Date: 12/02/2018  46/16/6148: التاريخ 
استشارات ,خدمات المرافعات,خدمات قانونية: من اجل 

خدمات الرقابة في , ترخيص الملكية الفكرية, الملكية الفكرية
تسجيل , يدارة حقوق النشر والتأليف, مجال الملكية الفكرية

 ( خدمات قانونية)أسماء المجال 

In Respect of: Legal services , litigation service 
, Intellectual Property Consultancy , IP 
licensing , IP watching service , Management 
(copyright-) , registration of domain names 
[legal Services].  

 In the name of: Hussam Attereh Group for مجموعة حسام أتيرة للخدمات القانونية : بأسم 
Legal Services  

 ,Address: 768768 Nablus, Galarya Center  728728. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: :العنوان 
P.O.Box  

  728نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33069  55121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  13 :الصنف في 

  Date: 12/02/2018  46/16/6148: التاريخ 
استشارات ,خدمات المرافعات,خدمات قانونية: من اجل 

خدمات الرقابة في , ترخيص الملكية الفكرية, الملكية الفكرية
تسجيل , يدارة حقوق النشر والتأليف, مجال الملكية الفكرية

  (خدمات قانونية)أسماء المجال 

In Respect of: Legal services , litigation service 
, Intellectual Property Consultancy , IP 
licensing , IP watching service , Management 
(copyright-) , registration of domain names 
[legal Services  

 In the name of: Hussam Attereh Group for مجموعة حسام أتيرة للخدمات القانونية : بأسم 
Legal Services  

 ,Address: 768768 Nablus, Galarya Center  728728. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: :العنوان 
P.O.Box  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 33069  55121 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45  13 :الصنف في 

  Date: 12/02/2018  46/16/6148: التاريخ 
استشارات ,خدمات المرافعات,خدمات قانونية: من اجل 

خدمات الرقابة في , ترخيص الملكية الفكرية, الملكية الفكرية
تسجيل , يدارة حقوق النشر والتأليف, مجال الملكية الفكرية

  (خدمات قانونية)أسماء المجال 

In Respect of: Legal services , litigation service 
, Intellectual Property Consultancy , IP 
licensing , IP watching service , Management 
(copyright-) , registration of domain names 
[legal Services  

 In the name of: Hussam Attereh Group for مجموعة حسام أتيرة للخدمات القانونية : بأسم 
Legal Services  

 ,Address: 768768 Nablus, Galarya Center  728728. ب. نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص: :العنوان 
P.O.Box  

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

 

Address for Services :   
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  Trade Mark No.: 33070  55171 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30  51 :في الصنف 

  Date: 13/02/2018  45/16/6148: التاريخ 
البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق والمستحضرات , والساغو والبن اإلصطناعي 
, المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات 

الخميرة , عسل النحل والعسل األسود , والحلويات المثلجة 
) الصلصات , الخل , الملل والخردل , ومسحوق الخبيز 

 . الثلج , ات البهار( التوابل

In Respect of: Coffee , tea , cocoa , sugar , rice , 
tapioca, sago , artificial coffee , flour and 
preparations made from cereals , bread , 
pastry and confectionery , ices , honey , treacle 
, yeast , baking-powder , salt , mustard , 
vinegar , sauces (condiments) , spices . ice.  

 In the name of: Sharekat Alaied lelbharat شركة العايد للبهارات والحبوب : بأسم 
Walhoboob  

 -قووورب مسوووجد صوووالح الووودين  -الشوووار  الشووومالي  :العنووووان 
  1318425666جنين ت  -ميثلون 

Address: Alsharea Alshmali - Qorb Masjed 
Salah Aldean - Maithaloon - Jeneen . Mob-
0598163222  

  1311141417جوال : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  
 

 

  

  Trade Mark No.: 33071  55174 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  54 :في الصنف 

  Date: 13/02/2018  45/16/6148: التاريخ 
المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين و الغابات و : من اجل 

الغالل غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه 
و الخضروات الطازجة، البذور و النباتات و الزهور الطبيعية، 

 المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبب 

In Respect of: Agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in 
other classes; live animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt.  

 In the name of: Sharekat Alaied lelbharat شركة العايد للبهارات والحبوب : بأسم 
Walhoboob  

 -قووورب مسوووجد صوووالح الووودين  -الشوووار  الشووومالي  :العنووووان 
  1318425666جنين ت  -ميثلون 

Address: Alsharea Alshmali - Qorb Masjed 
Salah Aldean - Maithaloon - Jeneen . Mob-
0598163222  

  1311141417جوال : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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914

 
 

  

  Trade Mark No.: 33071  55174 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31  54 :في الصنف 

  Date: 13/02/2018  45/16/6148: التاريخ 
المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين و الغابات و : من اجل 

الغالل غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه 
و الخضروات الطازجة، البذور و النباتات و الزهور الطبيعية، 

 المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبب 

In Respect of: Agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in 
other classes; live animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt.  

 In the name of: Sharekat Alaied lelbharat شركة العايد للبهارات والحبوب : بأسم 
Walhoboob  

 -قووورب مسوووجد صوووالح الووودين  -الشوووار  الشووومالي  :العنووووان 
  1318425666جنين ت  -ميثلون 

Address: Alsharea Alshmali - Qorb Masjed 
Salah Aldean - Maithaloon - Jeneen . Mob-
0598163222  

  1311141417جوال : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  

  Trade Mark No.: 33072  55176 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  53 :في الصنف 

  Date: 13/02/2018  45/16/6148: التاريخ 
الدعاية واإلعالن ويدارة وتوجيه األعمال وتفعيل : من اجل 

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

 In the name of: Sharekat Alaied lelbharat شركة العايد للبهارات والحبوب : بأسم 
Walhoboob  

 -قووورب مسوووجد صوووالح الووودين  -الشوووار  الشووومالي  :العنووووان 
  1318425666جنين ت  -ميثلون 

Address: Alsharea Alshmali - Qorb Masjed 
Salah Aldean - Maithaloon - Jeneen . Mob-
0598163222  

  1311141417جوال : عنوان التبليغ 
 

Address for Services :   
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72/0/7102لغاية  5/01/7102التعديالت من تاريخ   

 #  73# العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها 

  المالك الجديد  المالك االصلى  تاريخ سند التحويل  رقم العالمة

ج إنترناشونال هولدينغ سويتسرالند إتش إف سي بريستي  ويال جي ام بي اتش  17/12/2017  556
  إس إيه آرإل

  .ايه.باتا براندز اس  ال.ار.ايه.باتا براندس اس  14/01/2018  1275
  .ايه.باتا براندز اس  ال.ار.ايه.باتا براندس اس  14/01/2018  2695
  .ايه.باتا براندز اس  ال.ار.ايه.باتا براندس اس  14/01/2018  2696
  .ايه.باتا براندز اس  ال.ار.ايه.باتا براندس اس  14/01/2018  2697
  .ايه.باتا براندز اس  ال.ار.ايه.باتا براندس اس  14/01/2018  2698
  .ايه.باتا براندز اس  ال.ار.ايه.باتا براندس اس  14/01/2018  2699
  نوكسيل كوربوريشن  ,ذا بروكتر أند جامبل كومباني  17/12/2017  2814

إتش إف سي بريستيج إنترناشونال هولدينغ سويتسرالند   ويال جي ام بي اتش  17/12/2017  3910
  إس إيه آرإل

  شركة مذيب حداد واوالده  بالموليف كمبني -كولجيت   31/10/2017  4135
  بي اس ان ميديكال هوللدنغ جي ام بي اتش  بي اس ان ميديكال جي ام بي اتش  05/12/2017  5223
  .ايه.باتا براندز اس  ال.ار.ايه.باتا براندس اس  14/01/2018  5482
  .انيرجيزر براندز، ال ال سي  ايفرريدي باتري كومباني انك  09/10/2017  7895
  .انيرجيزر براندز، ال ال سي  ايفرريدي باتري كومباني انك  09/10/2017  7896
  .انيرجيزر براندز، ال ال سي  انكايفرريدي باتري كومباني   09/10/2017  7897
  .انيرجيزر براندز، ال ال سي  ايفرريدي باتري كومباني انك  09/10/2017  7898
  .انيرجيزر براندز، ال ال سي  ايفرريدي باتري كومباني انك  09/10/2017  7899
  .انيرجيزر براندز، ال ال سي  ايفرريدي باتري كومباني انك  09/10/2017  7900
  .انيرجيزر براندز، ال ال سي  ايفرريدي باتري كومباني انك  09/10/2017  7901
  .انيرجيزر براندز، ال ال سي  ايفرريدي باتري كومباني انك  09/10/2017  7902
  .ميزكان امريكا، إنك  (شركة ديالوير)آر آند بي فوودز   09/10/2017  8394
  .ميزكان امريكا، إنك  (شركة ديالوير)دز آر آند بي فوو  09/10/2017  8395
  .اميريكان كوفرز، انك  نيتيو بروداكتس، ال ال سي  26/12/2017  8837
  نيتيو بروداكتس، ال ال سي  اشالند اليسنسينغ اند انتلكتشوال بروبرتي ال ال سي  26/12/2017  8837

تيج إنترناشونال هولدينغ سويتسرالند إتش إف سي بريس  ويلال جي ام بي اتش  17/12/2017  10209
  إس إيه آرإل

إتش إف سي بريستيج إنترناشونال هولدينغ سويتسرالند   ويلال جي ام بي اتش  17/12/2017  10210
  إس إيه آرإل

  .ميزكان امريكا، إنك  (شركة ديالوير)آر آند بي فوودز   09/10/2017  10959

اتوريز لميتد و سوسيته دي برودوي نستله، ماتيرنا البور  13/11/2017  11049
  .اي.سوسيته دي برودوي نستله، اس  .اي.اس

  آرما المحدودة  م.م.شركة أرما للصناعات الغذائية ش  06/12/2017  11249
  آرما المحدودة  .م.م.شركة أرما للصناعات الغذائية ش  06/12/2017  11250
  آرما المحدودة  .م.م.ات الغذائية ششركة أرما للصناع  06/12/2017  11254
  آرما المحدودة  م.م.شركة أرما للصناعات الغذائية ش  06/12/2017  11255
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  آرما المحدودة  م.م.شركة أرما للصابون والمنظفات ش  06/12/2017  11260
  آرما المحدودة  م.م.شركة أرما للصابون والمنظفات ش  06/12/2017  11261
  آرما المحدودة  م.م.شركة أرما للصابون والمنظفات ش  06/12/2017  11262
  آرما المحدودة  .م.م.شركة أرما للصابون والمنظفات ش  06/12/2017  13205

إتش إف سي بريستيج إنترناشونال هولدينغ سويتسرالند   ويال جي ام بي اتش  17/12/2017  13860
  إس إيه آرإل

نا البوراتوريز لميتد و سوسيته دي برودوي نستله، ماتير  13/11/2017  14224
  .اي.سوسيته دي برودوي نستله، اس  .اي.اس

إتش إف سي بريستيج إنترناشونال هولدينغ سويتسرالند   ويال جي ام بي اتش  17/12/2017  15904
  إس إيه آرإل

هولدينغ سويتسرالند  إتش إف سي بريستيج إنترناشونال  ويال جي ام بي اتش  17/12/2017  15905
  إس إيه آرإل

إتش إف سي بريستيج إنترناشونال هولدينغ سويتسرالند   ويال جي ام بي اتش  17/12/2017  15906
  إس إيه آرإل

إتش إف سي بريستيج إنترناشونال هولدينغ سويتسرالند   ويال جي ام بي اتش  17/12/2017  17864
  إس إيه آرإل

إتش إف سي بريستيج إنترناشونال هولدينغ سويتسرالند   يال جي إم بي إتشو  17/12/2017  19692
  إس إيه آرإل

  ايه.براندبرو اس   مارك انتوني انترناشيونال اس ار ال  12/11/2017  19767
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19859
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19860
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19861
  سي شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19862
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19863
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19864
  ونال آي بي، أل أل سيشيراتون إنترناش  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19865
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19866
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19867
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19868
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19869
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19870
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . يونال، ال ال سيشيراتون إنترناش  30/10/2017  19871
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19872
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19873
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19874
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19875
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19876
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19877
  شيراتون إنترناشونال آي بي، أل أل سي  . شيراتون إنترناشيونال، ال ال سي  30/10/2017  19878
  .افينتيس هولدينجز انك  .أفنتيساب أي أي اينك  16/01/2018  20363
  .ياهو هولدنجز، إنك  .إنك! ياهو  03/12/2017  23884
  .ياهو هولدنجز، إنك  .إنك! ياهو  03/12/2017  23885
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  .ياهو هولدنجز، إنك  .إنك! ياهو  03/12/2017  23886
  .ياهو هولدنجز، إنك  .إنك! ياهو  03/12/2017  23887
  .ياهو هولدنجز، إنك  .إنك! ياهو  03/12/2017  23888
  شركة مانجو للتجارة والمقاوالت عادية عامة  شركة المدموج التجارية  11/10/2017  24171
  شركة مانجو للتجارة والمقاوالت عادية عامة  شركة المدموج التجارية  11/10/2017  24172
  م.خ.شركة مطاعم توستي م  عماد دمحم أحمد صوافطة  10/12/2017  26874
  شركة جي دي كي إنترناشيونال ليميتد  س.م.د.دونر كباب مشركة   29/10/2017  27261
  شركة جي دي كي إنترناشيونال ليميتد  س.م.د.شركة دونر كباب م  29/10/2017  27262
  شركة جي دي كي إنترناشيونال ليميتد  س.م.د.شركة دونر كباب م  29/10/2017  27263
  شركة جي دي كي إنترناشيونال ليميتد  س.م.د.شركة دونر كباب م  29/10/2017  27264
  شركة جي دي كي إنترناشيونال ليميتد  س.م.د.شركة دونر كباب م  29/10/2017  27265
  جهاد محمود عبد المحسن عالمة  عبد هللا جبر احمد رجوب  11/10/2017  27943
  ع.دباغة وصناعة الجلود وتجارتها عشركة البدوي ل  شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار  05/10/2017  29202

شركة ازمان تيك للبرامج التفاعلية المساهمة الخصوصية   دمحم صالح ابراهيم سعد  12/11/2017  30520
  المحدودة

 

  

 

 

 #  03# العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك 

رقم 
  العنوان الجديد  العنوان االصلى  تاريخ سند التحويل  العالمة

  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4941
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4942
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4943
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4944
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4945

كامبوس درايف ، فلورهم بارك ، نيو جيرسي  100  23/10/2017  8277
  االمريكية ، الواليات المتحدة 33980

، الواليات  33370بارسباني، نيو جيرسي  سيلفان وا 10
  المتحدة االمريكية

كامبوس درايف ، فلورهم بارك ، نيو جيرسي  100  23/10/2017  8508
  االمريكية ، الواليات المتحدة 33980

، الواليات  33370سيلفان وا بارسباني، نيو جيرسي  10
  المتحدة االمريكية

ايف ، فلورهم بارك ، نيو جيرسي كامبوس در 100  23/10/2017  9971
  االمريكية ، الواليات المتحدة 33980

، الواليات  33370سيلفان وا بارسباني، نيو جيرسي  10
  المتحدة االمريكية

كامبوس درايف ، فلورهم بارك ، نيو جيرسي  100  23/10/2017  10249
  االمريكية ، الواليات المتحدة 33980

، الواليات  33370نيو جيرسي  سيلفان وا بارسباني، 10
  المتحدة االمريكية

  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  ، مانشن، المانيا0ويتلسباخربالتز   06/11/2017  14309
  امونشين، الماني 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  ، مانشن، المانيا0ويتلسباخربالتز   06/11/2017  14310
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  ، مانشن، المانيا0ويتلسباخربالتز   06/11/2017  14311

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14816
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833نيو أندري مالروكس ، أفي 3  09/11/2017  14817
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14818
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833لروكس ، أفينيو أندري ما 3  09/11/2017  14819
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14820
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14822
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14824
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14825
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14826
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14827
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  سابيريت ، فرن

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14828
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا
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 #  03# العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك 

رقم 
  العنوان الجديد  العنوان االصلى  تاريخ سند التحويل  العالمة

  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4941
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4942
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4943
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4944
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  المانيا  06/11/2017  4945

كامبوس درايف ، فلورهم بارك ، نيو جيرسي  100  23/10/2017  8277
  االمريكية ، الواليات المتحدة 33980

، الواليات  33370بارسباني، نيو جيرسي  سيلفان وا 10
  المتحدة االمريكية

كامبوس درايف ، فلورهم بارك ، نيو جيرسي  100  23/10/2017  8508
  االمريكية ، الواليات المتحدة 33980

، الواليات  33370سيلفان وا بارسباني، نيو جيرسي  10
  المتحدة االمريكية

ايف ، فلورهم بارك ، نيو جيرسي كامبوس در 100  23/10/2017  9971
  االمريكية ، الواليات المتحدة 33980

، الواليات  33370سيلفان وا بارسباني، نيو جيرسي  10
  المتحدة االمريكية

كامبوس درايف ، فلورهم بارك ، نيو جيرسي  100  23/10/2017  10249
  االمريكية ، الواليات المتحدة 33980

، الواليات  33370نيو جيرسي  سيلفان وا بارسباني، 10
  المتحدة االمريكية

  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  ، مانشن، المانيا0ويتلسباخربالتز   06/11/2017  14309
  امونشين، الماني 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  ، مانشن، المانيا0ويتلسباخربالتز   06/11/2017  14310
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  ، مانشن، المانيا0ويتلسباخربالتز   06/11/2017  14311

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14816
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833نيو أندري مالروكس ، أفي 3  09/11/2017  14817
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14818
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833لروكس ، أفينيو أندري ما 3  09/11/2017  14819
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14820
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14822
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14824
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14825
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14826
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14827
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  سابيريت ، فرن

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14828
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14829
  أوين، فرنسا-سينت  98033بيرت داليني رو ال 48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14830
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14831
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14832
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14833
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14837
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14838
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14839
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14840
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14841
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14845
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833فينيو أندري مالروكس ، أ 3  09/11/2017  14849
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14851
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833مالروكس ، أفينيو أندري  3  09/11/2017  14852
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14854
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14858
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833مالروكس ،  أفينيو أندري 3  09/11/2017  14859
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 – ليفالويس 90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14860
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14861
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14862
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  رنسابيريت ، ف

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14864
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14866
  أوين، فرنسا-سينت  98033البيرت داليني رو  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14867
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا
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 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14829
  أوين، فرنسا-سينت  98033بيرت داليني رو ال 48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14830
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14831
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14832
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14833
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14837
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14838
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14839
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14840
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14841
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14845
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833فينيو أندري مالروكس ، أ 3  09/11/2017  14849
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14851
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833مالروكس ، أفينيو أندري  3  09/11/2017  14852
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14854
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14858
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833مالروكس ،  أفينيو أندري 3  09/11/2017  14859
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 – ليفالويس 90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14860
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14861
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14862
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  رنسابيريت ، ف

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14864
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14866
  أوين، فرنسا-سينت  98033البيرت داليني رو  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14867
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14868
  أوين، فرنسا-سينت  98033ي رو البيرت دالين 48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14869
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14870
  أوين، فرنسا- سينت 98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14871
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14872
  اأوين، فرنس-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14873
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14874
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

 –ليفالويس  90833أفينيو أندري مالروكس ،  3  09/11/2017  14875
  أوين، فرنسا-سينت  98033رو البيرت داليني  48  بيريت ، فرنسا

  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  ، مانشن، المانيا0ويتلسباشربالتز   06/11/2017  15802
  مونشين، المانيا 33888، 1. ستريت-سايمينز-فون-ويرنير  مانشن، المانيا ،0ويتلسباشربالتز   06/11/2017  15803

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت بيهليفان سي   كاد اسكشير، تركيا. 11أورجانيز ساناي بولجيسي   23/10/2017  18956
  باسي إسكيسيهير، تركيا تيبي 11:إتي بالزا رقم.دي

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت بيهليفان سي   كاد اسكشير، تركيا. 11نيز ساناي بولجيسي أورجا  23/10/2017  18957
  باسي إسكيسيهير، تركيا تيبي 11:إتي بالزا رقم.دي

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت بيهليفان سي   كاد اسكشير، تركيا. 11أورجانيز ساناي بولجيسي   29/10/2017  18958
  باسي إسكيسيهير، تركيا تيبي 11:ي بالزا رقمإت.دي

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت بيهليفان سي   كاد اسكشير، تركيا. 11أورجانيز ساناي بولجيسي   23/10/2017  19106
  باسي إسكيسيهير، تركيا تيبي 11:إتي بالزا رقم.دي

 

  

 

 

 #  41# العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك 

  االسم الجديد  االسم االصلى  تاريخ سند التحويل  رقم العالمة
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2331
  .شيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سيكنتاكي فرايد ت  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2332
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2333
  .أل أل سيكنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز   كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2334
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2335
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2336
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2338
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2340
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  نرناشونال هولدنجز انككنتاكي فرايد تشيكن انت  09/10/2017  2347
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2348
  .اكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سيكنت  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2350
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2351
  .ل هولدينغز أل أل سيكنتاكي فرايد تشيكن انترناشونا  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2352
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2354
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2355
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2356
  .كايسر جي أم بي اتش آندكو كي جي. جي. بيه. يو   يو بي جي كيسر كي جي  13/12/2017  4542
  بي اس ان ميديكال جي ام بي اتش  بي اس ان ميديكال هولدينغ جي ام بي اتش  05/12/2017  5223
  م.م.وييث، ش  وييث  23/10/2017  8277
  م.م.وييث، ش  وييث  23/10/2017  8508
  زويتيس دبليو أل أل سي  بي إيه أتش دبليو أل أل سي  23/10/2017  9971

  زويتيس دبليو أل أل سي  بي إيه أتش دبليو أل أل سي  23/10/2017  10249
  بوزيه البوراتوار ديرماتولوجيك-ال روش   ال روش بوزيه البوراتوار فارماسوتيك  04/01/2018  17215
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17262
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  لدنجز، إنككنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هو  09/10/2017  17263
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17264
  .يد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سيكنتاكي فرا  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17265
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17266
  .ولدينغز أل أل سيكنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال ه  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17267
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20035
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20036
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20037
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20038
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20039
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 #  41# العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك 

  االسم الجديد  االسم االصلى  تاريخ سند التحويل  رقم العالمة
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2331
  .شيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سيكنتاكي فرايد ت  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2332
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2333
  .أل أل سيكنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز   كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2334
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2335
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2336
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2338
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2340
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  نرناشونال هولدنجز انككنتاكي فرايد تشيكن انت  09/10/2017  2347
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2348
  .اكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سيكنت  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2350
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2351
  .ل هولدينغز أل أل سيكنتاكي فرايد تشيكن انترناشونا  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2352
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2354
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2355
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك  09/10/2017  2356
  .كايسر جي أم بي اتش آندكو كي جي. جي. بيه. يو   يو بي جي كيسر كي جي  13/12/2017  4542
  بي اس ان ميديكال جي ام بي اتش  بي اس ان ميديكال هولدينغ جي ام بي اتش  05/12/2017  5223
  م.م.وييث، ش  وييث  23/10/2017  8277
  م.م.وييث، ش  وييث  23/10/2017  8508
  زويتيس دبليو أل أل سي  بي إيه أتش دبليو أل أل سي  23/10/2017  9971

  زويتيس دبليو أل أل سي  بي إيه أتش دبليو أل أل سي  23/10/2017  10249
  بوزيه البوراتوار ديرماتولوجيك-ال روش   ال روش بوزيه البوراتوار فارماسوتيك  04/01/2018  17215
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17262
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  لدنجز، إنككنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هو  09/10/2017  17263
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17264
  .يد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سيكنتاكي فرا  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17265
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17266
  .ولدينغز أل أل سيكنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال ه  كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، إنك  09/10/2017  17267
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20035
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20036
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20037
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20038
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20039
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20040
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .يكن انترناشينال هولدينغز، اينككنتاكي فرايد تش  09/10/2017  20623
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20624
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .لدينغز، اينككنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هو  09/10/2017  20625
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20626
  .اكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سيكنت  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20912
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20913
  .ترناشونال هولدينغز أل أل سيكنتاكي فرايد تشيكن ان  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20914
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20915
  .أل أل سي كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20916
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20917
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  20918
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  27494
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينك  09/10/2017  27495
  .كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي  .كي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز، اينككنتا  09/10/2017  27496
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 #  1# العالمات التجارية التى تم تغيير شكل العالمة 

  شكل العالمة بعد التعديل  تاريخ سند التحويل  رقم العالمة

29100  19/10/2017  

 

30380  10/12/2017  

 

30434  05/11/2017  

 

 

  
 

  ادراج قيد ترخيص استخدام عالمة تجارية

 (01)الصنففي  التجارية  اتنود اعالمكم  بأنه قد تّم  إدراج قيد ترخيص بإستخدام العالم           
 ( .70710) والمسجلة تحت الرقم     ( 20)، وفي الصنف (70712)والمسجلة تحت الرقم 

 00/2/7102واالستثمار ، علمًا بان مدة الترخيص هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ  ابو زهرة للتجارةفي السجالت لدينا لصالح شركة 
 .حسب عقد الترخيص .
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 عالمات مجددة

 المالك اسم العالمة تاريخ اخر عملية قم الطل  المسلسل
  نيتشوليس بي ال سي  فيمتو  06/12/2017  515  .1
  دوبيك ال تي دي  تايم  09/10/2017  1458  .0
  ة المحدودةشركة سجاير القدس المساهم  كابتن  14/10/2017  1461  .8
  رينغلير اباريل كوربوريشن  بلو بل  04/12/2017  1471  .0
  م. خ . وط الصحيه م شركة مصانع الشرق العربيه للف  امبارز  14/12/2017  1472  .7
  جي تي انترناشونال اس ايه  سوفيريغن  07/10/2017  4526  .6
  اس ايه جي تي انترناشونال  سوبرانيا  07/10/2017  4528  .3
  ذا كلوراكس كومباني  كلوروكس  17/10/2017  4537  .3
  ذا كلوراكس كومباني  كلوروكس  17/10/2017  4538  .9

  ( اراب تككتنكال جروب) باسم فؤاد فراج وشركاه  اكواكبس  17/10/2017  4540  .13
  .كيه جيكايسر جي أم بي اتش آند كو . جي. بيه. يو   ميدرو  17/10/2017  4542  .11
  .اي.فيليب موريس برودكتس اس  بريسيدنت  28/10/2017  4568  .10
  كريتف تكنولوجي ال تي دي  ساوند بالستر  11/11/2017  4596  .18
  كرافت فودز جروب براندز إل إل سي  كراكر باريل  11/11/2017  4597  .10
  .أل أل سي إنتركونتيننتال جريت براندس  دريم ويب  11/11/2017  4598  .17
  كرافت فودز جروب براندز إل إل سي  سينجليس  11/11/2017  4599  .16
  ز إل إل سيكرافت فودز جروب براند  فيلفيتا  11/11/2017  4601  .13
  كرافت فودز جروب براندز إل إل سي  كرافت  11/11/2017  4602  .13
  إل سي كرافت فودز جروب براندز إل  كرافت  11/11/2017  4603  .19
  كرافت فودز جروب براندز إل إل سي  كرافت  11/11/2017  4604  .03
  .أل سيإنتركونتيننتال جريت براندس أل   تانج  11/11/2017  4605  .01
  كرافت فودز جروب براندز إل إل سي  ميراسلي ويب  11/11/2017  4606  .00
  .براندس أل أل سي إنتركونتيننتال جريت  فيالدلفيا  11/11/2017  4607  .08
  .في.كونينكليجكي دوي ايغبيرتس بي  ماكسويل هاوس  11/11/2017  4609  .00
  وريس بروداكتس اس ايفيليب م  ال آند ام  11/11/2017  4612  .07
  فيليب موريس بروداكتس اس اي  موراتي  11/11/2017  4613  .06
  ل النسر للتقطيرشركة معام  عرق النسر الذهبي  13/11/2017  4618  .03
  سوني كاوربوريشن  سوني  14/11/2017  4620  .03
  يدي اي سي ف.اي. تشوكوليتز تيورين ، اس  تيورين  18/11/2017  4624  .09
  مصنع الراجح للصابون والمنظفات الكيماوية  صورة+ بريق   21/11/2017  4628  .83
اعية التجارية المساهمة شركة الحرباوي الصن  فنتاستك  21/11/2017  4629  .81

  المحدودة
  اوشن سبري كرانبيريز، انك  كرياسينز  21/11/2017  4630  .80
  ن سبري كرانبيريز، انكاوش  اوشن سبريب  21/11/2017  4631  .88
  اوشن سبري كرانبيريز، انك  اوشن سبري  21/11/2017  4632  .80
  نبيريز، انكاوشن سبري كرا  اوشن سبري  21/11/2017  4633  .87
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  اوشن سبري كرانبيريز، انك  صورة  21/11/2017  4634  .86
  اوشن سبري كرانبيريز، انك  اوشن سبري  21/11/2017  4635  .83
  اوشن سبري كرانبيريز، انك  صورة  21/11/2017  4636  .83
  اوشن سبري كرانبيريز، انك  كراناببل  21/11/2017  4637  .89
  اوشن سبري كرانبيريز، انك  سي ار اي ان  21/11/2017  4638  .03
  اوشن سبري كرانبيريز، انك  سي ار اي ان  21/11/2017  4639  .01
  اوشن سبري كرانبيريز، انك  كران كراب  21/11/2017  4640  .00
  ريتشموند انترناشونال اس ايه  بوام و ميرسير  21/11/2017  4641  .08
  ريتشموند انترناشونال اس تيه  صورة  21/11/2017  4642  .00
  ريتشيمونت انترناشونال اس ايه  بياجيت  21/11/2017  4643  .07
  سوميتومو ربر اندستريز ليميتد  دي  23/11/2017  4645  .06
  سوميتومو ربر اندستريز ليميتد  دنلوب  23/11/2017  4646  .03
  .صنز ليمتد & جون بالير  ريزال  02/12/2017  4652  .03
  تشيكيتا براندس ، انك  تشيكيوتا  02/12/2017  4653  .09
  تشيكيتا براندس ، انك  تشيكيوتا  02/12/2017  4654  .73
  تشيكيتا براندس ، انك  تشيكيوتا  02/12/2017  4655  .71
  تشيكيتا براندس ، انك  شيكوتا  02/12/2017  4656  .70
  تشيكيتا براندس ، انك  صوره+ شيكويتا  02/12/2017  4657  .78
  براندس ، انكتشيكيتا   صوره+ شيكويتا  02/12/2017  4658  .70
  تشيكيتا براندس ، انك  صوره+تشيكويتا  02/12/2017  4659  .77
  انكتشيكيتا براندس ،   صوره+ شيكويتا   02/12/2017  4660  .76
  سانوفي  كورد ارون  02/12/2017  4662  .73
  روزمانز اوف بال مال ليميتيد  روثمان رويالز  11/12/2017  4669  .73
  جالكسو غروب ليميتد  التيفا  19/12/2017  4673  .79
  غالكسو جروب ليميتد  نايمبيكس  19/12/2017  4674  .63
  غالكسو جروب ليميتد  مالرون  19/12/2017  4676  .61
  غالكسو جروب ليميتد  ميفا كرون  19/12/2017  4678  .60
  اسبين غلوبال انكوربوريتد  زاي لورك  19/12/2017  4679  .68
  شركة عرق رام هللا  عرق اكسترا فاين  29/12/2017  4689  .60
  ليمتد( براوند س) بريتش امريكان توباكو   سيلك كت  04/01/2018  4698  .67
  كاريرس ليميتد  كريفن ايه  04/01/2018  4699  .66
  شركة فيليب موريس براندز سارل  ريتمي  09/01/2018  4708  .63
  شركة فيليب موريس براندز سارل  بوكيت بوكس  09/01/2018  4709  .63
  شركة فيليب موريس براندز سارل  ينتبارليام  09/01/2018  4710  .69
  شركة فيليب موريس براندز سارل  رافليس  09/01/2018  4711  .33
  ة فيليب موريس براندز سارلشرك  جالكسي  09/01/2018  4715  .31
  شركة فيليب موريس براندز سارل  فور سكوير  09/01/2018  4717  .30
  فليب موريس اي ان سي  مارليبورو كالسيك  09/01/2018  4718  .38
  منتجات فليب موريس اي ان سي  مارلبورو كالسيكس  09/01/2018  4719  .30
  منتجات فليب موريس اي ان سي  سمارلبورو كالسيك  09/01/2018  4720  .37
  شركة فيليب موريس براندز سارل  بيسك  09/01/2018  4721  .36
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  ايه سوني كوربوريشن\تي\كي كايشا ايهسوني كابوشي  ايوا  16/01/2018  4723  .33
  كانون كابيوشيكي كايشا  كانون  16/01/2018  4724  .33
  شيكي كايشاكانون كابيو  كانون  16/01/2018  4725  .39
  كانون كابيوشيكي كايشا  كانون  16/01/2018  4726  .33
  كانون كابيوشيكي كايشا  كانون  16/01/2018  4727  .31
  كانون كابيوشيكي كايشا  كانون  16/01/2018  4728  .30
  ويث هولدينغز أل أل سي  فبركون  18/01/2018  4729  .38
  ويث هولدينغز أل أل سي  استريستابس  18/01/2018  4731  .30
  وايث هولدنجز كوربوريشن  فورما تو زينك  18/01/2018  4732  .37
  ويث هولدينغز أل أل سي  كالتراتي  18/01/2018  4733  .36
  يونيليفر بي ال سي  بروت  18/01/2018  4735  .33
  ويث هولدينغز أل أل سي  رسمة  18/01/2018  4740  .33
  ويث هولدينغز أل أل سي  سينتروم  18/01/2018  4751  .39
  اديداس اي جي  اديداس  18/01/2018  4771  .93
  اديداس اي جي  اديداس  18/01/2018  4772  .91
  اديداس اي جي  اديداس  18/01/2018  4773  .90
  اديداس اي جي  صورة -اديداس   18/01/2018  4774  .98
  اديداس اي جي  اديداس  18/01/2018  4775  .90
  اديداس اي جي  صورة  18/01/2018  4776  .97
  اديداس اي جي  صورة  18/01/2018  4777  .96
  اي جي اديداس  صورة قميص  18/01/2018  4778  .93
  اديداس اي جي  صورة  18/01/2018  4779  .93
  اديداس اي جي  اديداس  18/01/2018  4780  .99

+ جولدن شكن كوكينج باجز   22/11/2017  14669  .133
  م. خ . شركة تارجت االستثمارية م   شعار

  م. خ . شركة تارجت االستثمارية م   تارجت  08/11/2017  14670  .131
  م. خ . شركة تارجت االستثمارية م   برايفت  08/11/2017  15662  .130
  شركة تارجت االستثمارية  روز  08/11/2017  15712  .138
  شركة تارجت االستثمارية  بتر فالي  08/11/2017  15713  .130
  م. خ . شركة تارجت االستثمارية م   فريش  08/11/2017  16124  .137
  صادق كاظم صادق سنقرط  ايديكير اورجينال  02/01/2018  16542  .136
  صادق كاظم صادق سنقرط  فيرون وباللغة العبرية  02/01/2018  16543  .133
  صادق كاظم صادق سنقرط  اس ار اس  02/01/2018  17028  .133
  شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية  لوتو  13/12/2017  17164  .139
  شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية  لوتو  13/12/2017  17165  .113
  شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية  زمزم  13/12/2017  17281  .111
  شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية  زمزم  13/12/2017  17286  .110
  شركة محالت ابو زينة للمواد الغذائية  أنكل ابو زينة  13/12/2017  17406  .118
  شركة صالح التجارية النتاج المواد الغذائية  سمايلي  02/01/2018  17826  .110
  المواد الغذائيةشركة صالح التجارية النتاج   رزان  02/01/2018  17827  .117
  شركة صالح التجارية النتاج المواد الغذائية  هالو هوبس  02/01/2018  17829  .116
  ة صالح التجارية النتاج المواد الغذائيةشرك  رنجس  02/01/2018  17830  .113
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  شركة صالح التجارية النتاج المواد الغذائية  زيكو  02/01/2018  17832  .113
  شركة صالح التجارية النتاج المواد الغذائية  كوماندو  02/01/2018  17833  .119
  شركة صالح التجارية النتاج المواد الغذائية  هابي  02/01/2018  17834  .103
  م.خ.شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م  طعمة  13/12/2017  17879  .101
  م.خ.شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م  ابو شنب  13/12/2017  17880  .100
  م.خ.شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م  بوكسر  13/12/2017  17881  .108
  م.خ.شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م  ابو شنب  13/12/2017  17885  .100
  م.خ.شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م  ابو شنب  13/12/2017  17922  .107
  م.خ.شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م  الشبل  13/12/2017  17966  .106
  م.خ.شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م  طعمة  13/12/2017  17967  .103
  م.خ.شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م  ميد مارين  13/12/2017  17968  .103
  م.خ.شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م  فيرست  13/12/2017  17978  .109
  مةسي للتجميل العادية العا. أو . شركة إس   جالزيت مع شعار  23/10/2017  18181  .183
ديلوير ,انك و, ذا كارتون نيتورك كوربوريشن   سي ان كارتون نتورك  06/10/2017  18191  .181

  كوربوريشن
ديلوير ,انك و, ذا كارتون نيتورك كوربوريشن   ان كارتون نت وركسي   06/10/2017  18192  .180

  كوربوريشن
ديلوير ,انك و, ذا كارتون نيتورك كوربوريشن   سي ان كارتون نت ورك  06/10/2017  18193  .188

  كوربوريشن
ديلوير ,انك و, ذا كارتون نيتورك كوربوريشن   سي ان كارتون نتورك  06/10/2017  18194  .180

  كوربوريشن
  نيتورك ال بي، ال ال ال بي ذي كارتون  سي ان كارتون نت ورك  06/10/2017  18195  .187
  ذي كارتون نيتورك ال بي، ال ال ال بي  سي ان كارتون نت ورك  06/10/2017  18196  .186
  ذي كارتون نيتورك ال بي، ال ال ال بي  سي ان كارتون نتورك  06/10/2017  18197  .183
  ذي كارتون نيتورك ال بي، ال ال ال بي  سي ان كارتون نتورك  06/10/2017  18198  .183
  ذي كارتون نيتورك ال بي، ال ال ال بي  سي ان كارتون نتورك  06/10/2017  18199  .189
  ذي كارتون نيتورك ال بي، ال ال ال بي  سي ان كارتون نتورك  06/10/2017  18200  .103
سي ان كارتون نيتورك مع   06/10/2017  18201  .101

  رسمة
ديالوير , .انك, ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن

  كوربوريشن
ن نيتورك مع سي ان كارتو  06/10/2017  18202  .100

  رسمة
ديالوير , .انك, ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن

  كوربوريشن
سي ان كارتون نيتورك مع   06/10/2017  18203  .108

  رسمة
ديالوير , .انك, ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن

  كوربوريشن
سي ان كارتون نيتورك مع   06/10/2017  18204  .100

  رسمة
ديالوير , .انك, ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن

  كوربوريشن
ون نيتورك مع سي ان كارت  06/10/2017  18205  .107

  رسمة
ديالوير , .انك, ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن

  كوربوريشن
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  بيون رسمة  12/10/2017  18222  .106
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك  12/10/2017  18225  .103
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك  12/10/2017  18226  .103
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك  12/10/2017  18227  .109
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك  12/10/2017  18228  .173
  .إيه. إيه . جي. يرك كيم  ميرك  12/10/2017  18229  .171
  ميتروبوليتان اليف انشورانس كومباني  ميت اليف  12/10/2017  18232  .170
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شركة حرباوي الصناعية التجارية مساهمة خصوصية   سمةرويال مع ر  14/10/2017  18245  .178
  محدودة

  جونسون اند جونسون، شركة من نيوجيرسي  سيلفانت  14/10/2017  18247  .170
  .، ليمتد. بايت تكنولوجي كو –غيغا   غيغابايت  17/10/2017  18259  .177
غيغابايت مع حرف جي بشكل   17/10/2017  18260  .176

  .، ليمتد. بايت تكنولوجي كو –غيغا   خاص

  شركة فيليب موريس براندز سارل  بارلمينت  21/10/2017  18275  .173
  باير كونسيومر كير إيه جي  فيتا-سي-سال  26/10/2017  18281  .173
ديالوير )انك , راديسون هوتيلز انترناشيونال  راديسون بلو مع رسمة  25/10/2017  18282  .179

  (كوربوريشن
  أنجل ياست كمبني ليمتد  جلوريبان  26/10/2017  18283  .163
  أنجل ياست كمبني ليمتد  انجل  26/10/2017  18284  .161
  ، ليمتد. سامسونغ إيليكترونيكس كو  إيكو بوبلي  28/10/2017  18293  .160
  بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد  ديفيس  31/10/2017  18302  .168
  بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد  ديفيس  31/10/2017  18303  .160
  بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد  ديفيس  31/10/2017  18304  .167
  بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتد  ديفيس  31/10/2017  18305  .166
  لميتد( براندز)بريتش أميريكان توباكو   كليك اند رول  03/11/2017  18319  .163
  سيلجني كوربوريشن  ثاليدوميدا سيلغني  04/11/2017  18321  .163
  سيلجني كوربوريشن  ثاليدوميدا سيلغني مع رسمة  04/11/2017  18322  .169
  .جابان توباكو انك  وينستون مع رسمة نسر  04/11/2017  18323  .133
  مونستر انيرجي كومباني  بريسو مونستر-اكس  09/11/2017  18330  .131
  مونستر انيرجي كومباني  بريسو مونستر-اكس  09/11/2017  18331  .130
  مونستر انيرجي كومباني  مونستر  11/11/2017  18332  .138
  مونستر انيرجي كومباني  مونستر  11/11/2017  18333  .130
  .أل. بورا كريشنز أس  حرف إي مع رسمة  14/11/2017  18334  .137
  مونستر انيرجي كومباني  ام مع رسمة  14/11/2017  18335  .136
  مونستر انيرجي كومباني  ام مع رسمة  14/11/2017  18336  .133
  مونستر انيرجي كومباني  جافا مونستر  14/11/2017  18337  .133
  مونستر انيرجي كومباني  جافا مونستر  14/11/2017  18338  .139
  (.م.م.منطقة حرة ذ)شركة ام بي سي أي بي   وناسه مع رسمة  14/11/2017  18339  .133
  (.م.م.منطقة حرة ذ)شركة ام بي سي أي بي   وناسه مع رسمة  14/11/2017  18340  .131
  (.م.م.منطقة حرة ذ)شركة ام بي سي أي بي   وناسه مع رسمة  14/11/2017  18341  .130
  (.م.م.منطقة حرة ذ)شركة ام بي سي أي بي   وناسه مع رسمة  14/11/2017  18342  .138
  كوزمتيكس & كورز جي ام بي اتش بليشتيفتفابريك  بيل اوريجنال مع رسمة جرس  14/11/2017  18343  .130
  ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج  الكس  22/11/2017  18345  .137
  لميتد( براندز)بريتش أميريكان توباكو   كليك  22/11/2017  18347  .136
  اسكاي انترناشيونال ايه جي  اسكاي نيوز ارابيا  23/11/2017  18350  .133
  اسكاي انترناشيونال ايه جي  اسكاي نيوز ارابيا  23/11/2017  18351  .133
  اسكاي انترناشيونال ايه جي  اسكاي نيوز ارابيا  23/11/2017  18352  .139
  الشركة العالمية للمواد الغذائية  بيكادلي واو  24/11/2017  18355  .193
  الشركة العالمية للمواد الغذائية  بيكادلي تينز  24/11/2017  18356  .191
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  شركة الصيدليات الوطنية ذات مسئولية محدودة  وايتس  24/11/2017  18357  .190
  شركة الصيدليات الوطنية ذات مسئولية محدودة  وايتس  24/11/2017  18358  .198
  ، شركة اسرائيلية.جافورا تابوري لميتد  شويبس سباركلينغ تي  24/11/2017  18367  .190
  .في.ريكيت بنكيزر فانيش بي  فانيش  25/11/2017  18368  .197
  .في.ريكيت بنكيزر فينيش بي  فينيش  25/11/2017  18369  .196
  لميتد( أوفرسيز)ريكيت أند كولمان   وواليت  24/11/2017  18371  .193
  .في.ريكيت بنكيزر باور كلينرز بي  سيليت بانغ  25/11/2017  18378  .193
  .في.ريكيت بنكيزر باور كلينرز بي  بانغ  25/11/2017  18379  .199
  لميتد( أوفرسيز)ريكيت أند كولمان   صورة حرف إس  24/11/2017  18380  .033
  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس   نسفروتا  28/11/2017  18384  .031
  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس   نسفروتا  28/11/2017  18385  .030
  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس   نسفروتا  28/11/2017  18386  .038
  كناف جيبس كيه جي  بيتوكونتاكت  28/11/2017  18388  .030
  كناف جيبس كيه جي  بيتوكونتاكت  28/11/2017  18389  .037
  (.م.م.منطقة حرة ذ)شركة ام بي سي أي بي   ام بي سي دراما مع رسمة  28/11/2017  18391  .036
  (.م.م.منطقة حرة ذ)شركة ام بي سي أي بي   ام بي سي دراما مع رسمة  28/11/2017  18392  .033
  (.م.م.منطقة حرة ذ)شركة ام بي سي أي بي   ام بي سي دراما مع رسمة  28/11/2017  18393  .033
  أي تي اَي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي اي سكريم  27/11/2017  18403  .039
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18409  .013
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18410  .011
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18411  .010
  ديملر آ جي  سشعار المرسيد  02/12/2017  18412  .018
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18413  .010
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18414  .017
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18415  .016
  ديملر اجي  رسمة اشارة مارسيدس  14/12/2017  18415  .013
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18416  .013
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18417  .019
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18418  .003
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18419  .001
  ديملر آ جي  شعار المرسيدس  02/12/2017  18420  .000
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18421  .008
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18422  .000
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18423  .007
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18424  .006
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18425  .003
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18426  .003
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18427  .009
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18428  .083
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18429  .081
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18430  .080
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  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18431  .088
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18432  .080
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18433  .087
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18434  .086
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18435  .083
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18436  .083
  ديملر آ جي  بشكل خاصرسمة نجمة   02/12/2017  18437  .089
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18438  .003
  آ جيديملر   رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18439  .001
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18440  .000
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  20/12/2017  18441  .008
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18442  .000
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18443  .007
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18444  .006
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18445  .003
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18446  .003
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18447  .009
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18448  .073
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18449  .071
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18450  .070
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18451  .078
  ديملر آ جي  مة نجمة بشكل خاصرس  02/12/2017  18452  .070
  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18453  .077
  شركة المراعي  مةماهر المغامر مع رس  09/12/2017  18467  .076
  شركات باصات شاهين  مجموعة شاهين مع رسمة نسر  09/12/2017  18470  .073
  شركة اوتسوكا هولدينغز كومباني  اوتسوكا مع رسمة  12/12/2017  18472  .073
  شركة اوتسوكا هولدينغز كومباني  اوتسوكا مع رسمة  12/12/2017  18473  .079
  دونغفينغ موتور كوربوريشن  ونغفينغد  12/12/2017  18474  .063
  دونغفينغ موتور كوربوريشن  شعار  12/12/2017  18475  .061
  شركة اوتسوكا هولدينغز كومباني  مةاوتسوكا مع رس  12/12/2017  18476  .060
  شركة اوتسوكا هولدينغز كومباني  اوتسوكا مع رسمة  12/12/2017  18477  .068
  شركة اوتسوكا هولدينغز كومباني  اوتسوكا مع رسمة  12/12/2017  18478  .060
  شانيل  شروماتيك  13/12/2017  18479  .067
  (نيوجيرسي كوربوريشن)جونسون  & نسونجو  رسمة شكل  13/12/2017  18480  .066
  (نيوجيرسي كوربوريشن)جونسون  & جونسون  رسمة  13/12/2017  18481  .063
  يونيليفر بي ال سي  لوجو & كلير باريس انستيوت  13/12/2017  18482  .063
  يونيليفر بي ال سي  ليبتون  13/12/2017  18483  .069
  يونيليفر بي ال سي  ليبتون  13/12/2017  18484  .033
  يونيليفر بي ال سي  ليبتون  13/12/2017  18485  .031
  يجامبل كومبن & ذا بروتكتر  اولوايز  13/12/2017  18487  .030
  (ديالوير كوربوريشن) جنرال ميلز ماركتنج انك   العمالق االخضر  13/12/2017  18489  .038
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  (ديالوير كوربوريشن) جنرال ميلز ماركتنج انك   العمالق االخضر  13/12/2017  18490  .030
رسمة شعار بالي بوي على   13/12/2017  18491  .037

  شكل ارنب
ديالوير . ) بالي بوي انتربرايسس انترناشونال، انك

  (كوربوريشن
ديالوير ) بالي بوي انتربرايسس انترناشونال، انك،   بالي بوي  13/12/2017  18492  .036

  (كوربوريشن
  (الوير كوربوريشندي) كوال كومبني  -ذا كوكا  سايز داز ماتر  13/12/2017  18493  .033
  ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18494  .033
  (ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18495  .039
  ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18496  .033
  (ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18497  .031
  (كوربوريشن ديالور)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18498  .030
  (ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18499  .038
  (ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   دبليو سي مع رسمة بي  13/12/2017  18500  .030
  ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18501  .037
  (ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18502  .036
  (بوريشنديالور كور)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18503  .033
  ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18505  .033
  (ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   و سي مع رسمةبي دبلي  13/12/2017  18506  .039
  (ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18507  .093
  (ديالور كوربوريشن)بي دبليو سي بيزنس تراست   بي دبليو سي مع رسمة  13/12/2017  18508  .091
  فروماجري بيل  ميني بيبي بل  14/12/2017  18510  .090
  فروماجري بيل  ميني بيبي بل  14/12/2017  18511  .098
  فروماجري بيل  البقرة الضاحكة  14/12/2017  18512  .090
  (ديالوير كوربوريشن)مارس، انكوربوريتد   سنيكرز بينتس ، ليبل ملون  14/12/2017  18513  .097
  (ديالوير كوربوريشن)مارس، انكوربوريتد   سنيكرز  14/12/2017  18514  .096
  (ديالوير كوربوريشن) كوال كومبني  -ذا كوكا  كوال زيرو –كوكا   14/12/2017  18515  .093
  يةشركة اتحاد الخليج لألغذ  اورجنال اورجينال  15/12/2017  18529  .093
  شركة اتحاد الخليج لألغذية  اورجنال اوجينال  15/12/2017  18530  .099
  م.م .شركة نقل اخوان ذ   فاين  16/12/2017  18531  .833
  م.م .شركة نقل اخوان ذ   فاين  16/12/2017  18532  .831
  م.م .شركة نقل اخوان ذ   فاين  16/12/2017  18533  .830
  م.م .شركة نقل اخوان ذ   ستيري برو  16/12/2017  18534  .838
  م.م .شركة نقل اخوان ذ   ستيري برو  16/12/2017  18535  .830
  م.م .شركة نقل اخوان ذ   فاين  16/12/2017  18536  .837
  مافي جييم سانايي في تيكاريت انونيم سيركيتي  مافي جينز  16/12/2017  18538  .836
  مافي جييم سانايي في تيكاريت انونيم سيركيتي  مافي جينز  16/12/2017  18539  .833
  .كاريليا توباكو كومباني ، إنك  ليدر  20/12/2017  18546  .833
  .، ال تي دي.سيشوان شانغهونج إليكتريك كو  شان كونج  21/12/2017  18556  .839
  .ي دي، ال ت.سيشوان شانغهونج إليكتريك كو  شانغهونج  21/12/2017  18557  .813
تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت -سيغما  بيتنيسول  22/12/2017  18563  .811

  .ايه.بي.اس
  شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق  لوجو & ايه اي دي  26/12/2017  18571  .810
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  الشركة العالمية للمواد الغذائية  أدور مع رسمة  27/12/2017  18575  .818
ريتشس بشكل خاص باللون   30/12/2017  18579  .810

  ريتش برودكتس كوربوريشن  األحمر واألبيض

  ريتش برودكتس كوربوريشن  ريتش  30/12/2017  18580  .817
أبسلوت كونتري أف سويدن   30/12/2017  18582  .816

  ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج  اليكس

  ، شركة اسرائيلية.جافورا تابوري لميتد  شويبس نايب  30/12/2017  18583  .813
  ، شركة اسرائيلية.جافورا تابوري لميتد  شويبس كوكتيل  30/12/2017  18584  .813
  مارس، انكوربوريتد  دوف أو داف  18/01/2018  18601  .819
  مارس، انكوربوريتد  دوف او داف  18/01/2018  18602  .803
الفاشكيريت مع رسمة بقرة   17/01/2018  18603  .801

  فروماجري بيل  البقرة الضاحكة
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 اعالمات تم عمل اشعارات تجديد له

  المالك  اسم العالمة  التاريخ  رقم الطلب المسلسل

  اند سترز ليمتد( جابان ) شيفاكي   شيفاكي  27/10/2003  4561  .1

  ريد السيفير بروبرتيز انك  هابلز -مارتندال   11/08/2003  4562  .2

  راندو كس البوراتوريز ليمتد  راندوكس  27/10/2003  4564  .3

  راندو كس البوراتوريز ليمتد  راندوكس  27/10/2003  4565  .4

  .اي.فيليب موريس برودكتس اس  كوزموس  28/10/2003  4566  .5

  .اي.فيليب موريس برودكتس اس  رالي  28/10/2003  4567  .6

  م.خ.شركة وايت روز للمواد الغذائية م  مستر جيري  07/11/2003  4575  .7

  مر ابو طيونعلي ع  بوليس  09/11/2003  4580  .8

  كرياتف تكنولوجي  فيديو بالستير  11/11/2003  4591  .9

  كرياتف تكنولوجي  جرافيس بالستير  11/11/2003  4594  .11

  .إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي  راميك  11/11/2003  4600  .11

  .إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي  كون  11/11/2003  4608  .12

  شركة فيليب موريس براندز سارل  مارلبورو ادفينتار تيم  11/11/2003  4610  .13

  فيليب موريس بروداكتس اس اي  تشيستر فايلد  11/11/2003  4611  .14

  فيليب موريس بروداكتس اس اي  تشالينج  11/11/2003  4614  .15

  فيليب موريس بروداكتس اس ايه  موراتي  11/11/2003  4615  .16

  عبد الرحمن صرصور وجميل سليمان بحور  هيني بيني  07/12/2003  4665  .17

  جالكسو غروب ليميتد  كابانول  19/12/2003  4671  .18

  بوش، ال ال سي-انهوسر  بودوايزر  02/11/2003  1465  .19

  بوش، ال ال سي-انهوسر  ميتشولوب  02/11/2003  1466  .21

خ . للفوط الصحيه م شركة مصانع الشرق العربيه   امبارز  14/12/2003  1472  .21
  م. 

  باير اكتينجيسيليسشافت  ميتاسيستوكس  25/11/2003  206  .22

  ايغن ليميتيد  يونغ & ايرنست  16/12/2002  3980  .23

  جي تي انترناشونال اس ايه  غولد بوند  07/10/2003  4527  .24

  ان جي او تشو هونغ اديبل اويل بي تي اي لميتد  دنرز  07/10/2003  4529  .25

  جي تي انترناشونال اس ايه  ستيت الين  09/10/2003  4530  .26

  دياغو براندز بي في  صورة  14/10/2003  4531  .27

  باسم فؤاد فراج وشركاه  اكواكبس  17/10/2003  4539  .28

  مونتينيجرو اس بي ايه  فيكهيا روماجنا  21/10/2003  4546  .29
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  ية التجارية المساهمة المحدودةشركة باما الصناع  اكوكو  23/10/2003  4552  .31

  ديو بريل ابو ميمو  ديو بريل ابو ميمو  26/10/2003  4554  .31

  نت نتريشن كابوريشن_بيش   بيش نت  26/10/2003  4555  .32

  يونيليفر بي ال سي  ليبتون  26/10/2003  4556  .33

  ينيليفر بي ال سي  شاي البراد االزرق  26/10/2003  4557  .34

  اند سترز ليمتد( جابان ) شيفاكي   شيفاكي  27/10/2003  4559  .35

  اند سترز ليمتد( جابان ) شيفاكي   شيفاكي  27/10/2003  4560  .36

  تكسترون انك  بوستيتش  16/11/1972  457  .37

  اسبين غلوبال انكوربوريتد  زاي لورك  19/12/2017  4679  .38

  في اي، اس ايه -ازو   ازوفي  19/12/2003  4680  .39

  ايه. فيليب موريس بروداكتس اس   بارتنر  21/12/2003  4682  .41

شركة المصنع الوطني الفلسطيني لتصنيع اللحوم   االنوار  25/12/2003  4683  .41
  والمواد الغذائية

  دي ام سي-ميج اند سي-دولفوس  دي ام سي  28/12/2003  4685  .42

  بيوفارما  ريدكس  31/12/2003  4695  .43

  شركة الصناعات الغذائية والزيوت  صورة اسد  31/12/2003  4696  .44

  شركة فيليب موريس براندز سارل  (ملتي فلتر) صورة  09/01/2004  4712  .45

  شركة فيليب موريس براندز سارل  فيليب موريس  09/01/2004  4713  .46

  شركة فيليب موريس براندز سارل  فيليب موريس  09/01/2004  4714  .47

  شركة فيليب موريس براندز سارل  صورة  09/01/2004  4716  .48

نشأت طاهر داوود كنعان وسائد نشأت طاهر   بن كنعان  15/01/2004  4722  .49
  كنعان

  أميريكان سياناميد كومبنبي  بروتجرا  18/01/2004  4730  .51

  يونيليفر بي ال سي  33بروت   28/01/2004  4734  .51

  فر بي ال سييونيلي  بروت  18/01/2018  4735  .52

  ويث هولدينغ كوربوريتشن  رسمة زجاجة  18/01/2004  4739  .53

  وايث هولدنكز كوربوراشن  صوره  18/01/2004  4741  .54

  ويث هولدينغز أل أل سي  نوفانترون  18/01/2004  4757  .55

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية  بالدي 18/01/2012 18241  .56
 يةمساهمة خصوص

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية  بالدي  18/01/2012  18242  .57
  مساهمة خصوصية

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية  بالدي  18/01/2012  18243  .58
  مساهمة خصوصية

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية  بالدي  18/01/2012  18244  .59
  ساهمة خصوصيةم
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  ويث هولدينغز أل أل سي ميونسين  18/01/2004  4760  .61

  .آ.سوسيتيه دي برودوي نستلة أس  متيرنا  21/05/2001  4762  .61

  اديداس اي جي  اديداس  18/01/2004  4771  .62

  اديداس اي جي  اديداس  19/10/2002  4773  .63

  اديداس اي جي  اديداس  18/01/2018  4775  .64

  اديداس اي جي  صورة  18/01/2004  4776  .65

  اديداس اي جي  صورة  18/01/2004  4777  .66

  اديداس اي جي  صورة قميص  18/01/2018  4778  .67

  اديداس اي جي  صورة  18/01/2004  4779  .68

  اديداس اي جي  اديداس  18/01/2018  4780  .69

  س اواكسسويز ليونايزه دي  ليونايس ديس اياكس  21/01/2004  4782  .71

  سويز ليونايزه ديس اواكس  ليوننايس ديس ايوكس  21/01/2002  4787  .71

  سويز ليونايزه ديس اواكس  ليونيس ديس ايوكس  21/01/2004  4789  .72

شركة باك فاير لصناعة وتجارة االحذية المساهمة   باك فاير  27/01/2004  4797  .73
  الخصوصية المحدوده

شركة حرباوي الصناعية التجارية مساهمة  رسال مع رسمةيونيفي 19/10/2011 18246  .74
 خصوصية محدودة

  (ديالوير كوربوريشن. )ريد السيفير بروبرتيز انك فاريتي اريبيا  16/10/2011  18267  .75

  (ديالوير كوربوريشن. )ريد السيفير بروبرتيز انك  فاريتي اريبيا  16/10/2011  18268  .76

  شركة مذيب حداد واوالده  يبس مع رسمةمستر ش  19/10/2011  18269  .77

  شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي  لوجو & حضارة بريميوم  12/09/2011  18272  .78

  شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي  لوجو &حضارة إكسترا  12/09/2011  18273  .79

  جيشركة حضارة لالستثمار التكنولو  لوجو & حضارة اليت  12/09/2011  18274  .81

  .مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء  بروتكس  09/11/2011  18306  .81

  .مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء  جولف بيرمنينت  09/11/2011  18307  .82

  مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء  بنتاجارد  09/11/2011  18308  .83

  .السعودي ألجهزة اإلطفاءمؤسسة المصنع   س. و. س  09/11/2011  18309  .84

تايجر بيرمنينت مع رسمة   09/11/2011  18310  .85
  .مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء  راس نمر

  مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء  دسجافري  09/11/2011  18312  .86

  يلية، شركة اسرائ.جافورا تابوري لميتد  شويبس سباركلينغ تي  24/11/2017  18367  .87

  ناهض دمحم هاشم ضبان  تيربو  16/08/2017  18397  .88

  ناهض دمحم هاشم ضبان  تكنو لوكس  16/08/2017  18399  .89

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18443  .91

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18444  .91
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  يملر آ جيد  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18445  .92

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18446  .93

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18447  .94

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18448  .95

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18449  .96

  ديملر آ جي  كل خاصرسمة نجمة بش  02/12/2017  18450  .97

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18451  .98

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18452  .99

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18453  .111

ة الشركة الوطنية للمأكوالت المساهمة الخصوصي  لوجو & الفوال  18/09/2011  18454  .111
  المحدودة

يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أونينم   يونيغم  23/11/2011  18458  .112
  سيركيتي

يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أونينم   يونيبول  23/11/2011  18459  .113
  سيركيتي

يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أونينم   بيغ بالست  23/01/2014  18460  .114
  سيركيتي

  وسيم فرنسيس جورج شقحه  ماجيك سبايسز  19/09/2011  18461  .115

  بشير حيدر خطار  توب فود  19/09/2011  18462  .116

  شركة الولد التجارية  أوال  29/01/2014  18465  .117

  .ال تي دي, .هيونداي موبيس كو  اكتون مع رسمة  18/01/2012  18466  .118

  غز ليمتداي بي هولدين  تاب  18/01/2012  18468  .119

  اي بي هولدينغز ليمتد  تاب  18/01/2012  18469  .111

  يونيليفر بي ال سي  ليبتون  03/01/2012  18486  .111

  سانوفي  انلتافو  03/01/2012  18488  .112

  .ماستركارد انترناشينال اينك  ماستركارد مانيسند  13/09/2011  18519  .113

  .ومباني ، إنككاريليا توباكو ك  ليدر  20/12/2017  18546  .114

  بانكنت ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي  بايكنت ماي جيلو  22/08/2011  18558  .115

  شركة فليفل للتجارة وصناعة االقمشة  فليفل كومباني مع رسمة  18/01/2012  18560  .116

شركة الحرباوي لالستثمار والتجارة  –هيتكو   هيتكو مع رسمة  18/01/2012  18561  .117
  الدولية

شركة الحرباوي لالستثمار والتجارة  –هيتكو   هيتكو مع رسمة  18/01/2012  18562  .118
  الدولية

119.  18567  18/09/2011  YALLOW & logo   يلو للدعاية واالعالن المساهمة الخصوصية
  المحدودة

121.  18569  18/09/2011  Dalili & logo   يلو للدعاية واالعالن المساهمة الخصوصية
  المحدودة
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  شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية  باتشي  23/02/1987  1857  .121

122.  18570  18/09/2011  Dalili & logo   يلو للدعاية واالعالن المساهمة الخصوصية
  المحدودة

  شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق  لوجو & ايه اي دي  26/12/2017  18571  .123

  ، شركة اسرائيلية.تابوري لميتد جافورا  شويبس نايب  30/12/2017  18583  .124

  ، شركة اسرائيلية.جافورا تابوري لميتد  شويبس كوكتيل  30/12/2017  18584  .125

  شركة الزهراء الجميلة للتسويق  الشرق معسل  04/09/2012  18585  .126

شركة تراي فيتنس للرياضة واالستجمام المساهمة   تراي فيتنس هيلث كلُب  18/01/2012  18586  .127
  لخصوصية المحدودةا

شركة تراي فيتنس للرياضة واالستجمام المساهمة   تراي فيتنس هيلث كلُب  18/01/2012  18587  .128
  الخصوصية المحدودة

شركة تراي فيتنس للرياضة واالستجمام المساهمة   تراي فيتنس هيلث كلُب  18/01/2012  18588  .129
  الخصوصية المحدودة

شركة تراي فيتنس للرياضة واالستجمام المساهمة   فيتنس هيلث كلُبتراي   18/01/2012  18589  .131
  الخصوصية المحدودة

شركة تراي فيتنس للرياضة واالستجمام المساهمة   تراي فيتنس هيلث كلُب  18/01/2012  18590  .131
  الخصوصية المحدودة

شركة الزعوب وشركأه للتجارة واالستيراد   الزعبوب  02/05/2012  18591  .132
  . لتصديروا

  ديملر اجي  رسمة اشارة مارسيدس  14/12/2017  18415  .133

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18421  .134

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18422  .135

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18423  .136

  ديملر آ جي  خاص رسمة نجمة بشكل  02/12/2017  18425  .137

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18426  .138

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18427  .139

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18428  .141

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18429  .141

  ديملر آ جي  نجمة بشكل خاصرسمة   02/12/2017  18430  .142

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18431  .143

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18433  .144

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18434  .145

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18435  .146

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18436  .147

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18437  .148

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18438  .149
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  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18439  .151

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18440  .151

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  20/12/2017  18441  .152

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18442  .153

شركة الزعبوب وشركأه للتجارة واالستيراد   النخيل مع رسمة نخلتين  02/05/2012  18593  .154
  والتصدير

 شركة سنسز لالستيراد والتصدير المساهمة  ايهان  01/04/2012  18597  .155
  الخصوصية

  شركة الجرمق لخدمات الكمبيوتر وااللكترونيات  جا أر  29/03/2012  18598  .156

  سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة  دايمة  07/05/2012  18599  .157

دي اكس جي جينز على شكل   22/04/2012  18600  .158
  م.خ.شركة اي زون لالستيراد والتصدير م  رسمة او شعار

الفاشكيريت مع رسمة بقرة   17/01/2018  18603  .159
  فروماجري بيل  البقرة الضاحكة

  يلديز هولدينج انونيم شيركيتي  ويلكر كوكو ستار  20/03/2013  18604  .161

  شركة سلكا الصناعية االستثمارية  سيلكا  30/09/2012  18605  .161

  م سيركيتيبانكنت ساناي في تيكاريت أنوني  بايكنت ماي جيلو  22/08/2011  18558  .162

  شركة فليفل للتجارة وصناعة االقمشة  فليفل كومباني مع رسمة  18/01/2012  18560  .163

شركة الحرباوي لالستثمار والتجارة  –هيتكو   هيتكو مع رسمة  18/01/2012  18561  .164
  الدولية

شركة الحرباوي لالستثمار والتجارة  –هيتكو   هيتكو مع رسمة  18/01/2012  18562  .165
  وليةالد

166.  18567  18/09/2011  YALLOW & logo   يلو للدعاية واالعالن المساهمة الخصوصية
  المحدودة

167.  18569  18/09/2011  Dalili & logo   يلو للدعاية واالعالن المساهمة الخصوصية
  المحدودة

  شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية  باتشي  23/02/1987  1857  .168

169.  18570  18/09/2011  Dalili & logo   يلو للدعاية واالعالن المساهمة الخصوصية
  المحدودة

  شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق  لوجو & ايه اي دي  26/12/2017  18571  .171

  ، شركة اسرائيلية.جافورا تابوري لميتد  شويبس نايب  30/12/2017  18583  .171

  ، شركة اسرائيلية.ميتدجافورا تابوري ل  شويبس كوكتيل  30/12/2017  18584  .172

  شركة الزهراء الجميلة للتسويق  الشرق معسل  04/09/2012  18585  .173

شركة تراي فيتنس للرياضة واالستجمام المساهمة   تراي فيتنس هيلث كلُب  18/01/2012  18586  .174
  الخصوصية المحدودة

ضة واالستجمام المساهمة شركة تراي فيتنس للريا  تراي فيتنس هيلث كلُب  18/01/2012  18587  .175
  الخصوصية المحدودة

شركة تراي فيتنس للرياضة واالستجمام المساهمة   تراي فيتنس هيلث كلُب  18/01/2012  18588  .176
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  الخصوصية المحدودة

شركة تراي فيتنس للرياضة واالستجمام المساهمة   تراي فيتنس هيلث كلُب  18/01/2012  18589  .177
  الخصوصية المحدودة

شركة تراي فيتنس للرياضة واالستجمام المساهمة   تراي فيتنس هيلث كلُب  18/01/2012  18590  .178
  الخصوصية المحدودة

شركة الزعوب وشركأه للتجارة واالستيراد   الزعبوب  02/05/2012  18591  .179
  . والتصدير

  ديملر اجي  رسمة اشارة مارسيدس  14/12/2017  18415  .181

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18421  .181

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18422  .182

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18423  .183

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18425  .184

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18426  .185

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18427  .186

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18428  .187

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18429  .188

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18430  .189

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18431  .191

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18433  .191

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18434  .192

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18435  .193

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18436  .194

  آ جي ديملر  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18437  .195

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18438  .196

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18439  .197

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  02/12/2017  18440  .198

  ديملر آ جي  رسمة نجمة بشكل خاص  20/12/2017  18441  .199

  ديملر آ جي  اصرسمة نجمة بشكل خ  02/12/2017  18442  .211

شركة الزعبوب وشركأه للتجارة واالستيراد   النخيل مع رسمة نخلتين  02/05/2012  18593  .211
  والتصدير

شركة سنسز لالستيراد والتصدير المساهمة   ايهان  01/04/2012  18597  .212
  الخصوصية

  شركة الجرمق لخدمات الكمبيوتر وااللكترونيات  جا أر  29/03/2012  18598  .213

  سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة  دايمة  07/05/2012  18599  .214

دي اكس جي جينز على شكل   22/04/2012  18600  .215
  م.خ.شركة اي زون لالستيراد والتصدير م  رسمة او شعار
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الفاشكيريت مع رسمة بقرة   17/01/2018  18603  .216
  فروماجري بيل  البقرة الضاحكة

  يلديز هولدينج انونيم شيركيتي  ويلكر كوكو ستار  20/03/2013  18604  .217

  شركة سلكا الصناعية االستثمارية  سيلكا  30/09/2012  18605  .218

  (اي ار دي)انترناشيونال ريليف اند ديفيلوبمانت   اي ار دي  18/01/2012  18608  .219

اي ار دي انترناشيونال   18/01/2012  18609  .211
  (اي ار دي)اشيونال ريليف اند ديفيلوبمانت انترن  ريليف اند ديفيلوبمانت

ديالوير )بارك هوسبيتاليتي ورلدوايد ال ال سي   بارك ان  26/01/2018  18610  .211
  (ليمتد ليابيليتي كومباني

  كيلهورن يو جي  2111كيلهورن هولزالسور   22/02/2012  18611  .212

 2111كيلهورن هولزالسور   22/02/2012  18612  .213
  يلهورن يو جيك  مع رسمة

يو سي اي مع رسمة على   22/02/2012  18613  .214
  شكل يد

شركة االتحاد لالعمار واالستثمار المساهمة العامة 
  المحدودة

يو سي اي مع رسمة على   22/02/2012  18614  .215
  شكل يد

شركة االتحاد لالعمار واالستثمار المساهمة العامة 
  المحدودة

  .إيه. بي. غياني فيرساس أس  سفيرسا  26/01/2018  18619  .216

  . اكس ال انيرجي انترناشونال كاربوريشن  اكس ال، لوجو ملون  17/08/2011  18621  .217

رسمة على (شعار)حرف ايه   01/02/2012  18625  .218
  .كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي  شكل مثلث داخل دائرة

  .كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي  (صورة رجل يركض)شعار   13/09/2011  18626  .219

  سي للتجميل العادية العامة. أو . شركة إس   جالزيت مع شعار  23/10/2017 18181  .221

شعاررسمة على شكل مثلث   13/09/2011  18627  .221
  .كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي  داخل دائرة حرف ايه

  السيد بالل دمحم الحموي  رود كب  22/08/2011  18207  .222

  التكنولوجيه للتطوير وحمايه البيئه  12ب   20/03/2013  18208  .223

  التكنولوجيه للتطوير وحمايه البيئه  12ب   20/03/2013  18209  .224

  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  بيون مع رسمة  13/11/2011  18223  .225

  .إيه. إيه  .جي. ميرك كي  بيون مع رسمة  13/11/2011  18224  .226

  الشركة األمريكية لألثاث  األمريكية لألثاث  11/01/2012  18233  .227

  اي بي هولدينغز ليمتد  باكستيج  18/01/2012  18238  .228

  اي بي هولدينغز ليمتد  باكستيج  18/01/2012  18239  .229

  اي بي هولدينغز ليمتد  باكستيج  18/01/2012  18240  .231

شركة باك فاير لصناعة وتجارة االحذية المساهمة   فاير باك  27/01/2004  4798  .231
  الخصوصية المحدوده

  رضوان راضي عيد القادر عرفات  التمباك العجمي الممتاز  29/01/2004  4801  .232

  كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد  هاي سبوت  17/01/2004  4950  .233
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  فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتدكرافت   كندا دراي  17/01/2004  4951  .234

  بلو كروس اند لو شيلد اسوسييشن  بلو كروس  14/05/2018  5136  .235

  بلو كروس اند لو شيلد اسوسييشن  بلو كروس  24/01/2004  5137  .236

  بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشن  بلو شيلد  14/05/2018  5138  .237

  س اند بلو شيلك اسوسييشنبلو كرو  شعار  14/05/2004  5143  .238

شركة باك فاير لصناعة وتجارة األحذية المساهمة   باك فاير  28/01/2004  5344  .239
  الخصوصية المحدودة

  شركة الربيع السعودية لأللبان ومنتجاتها :  الربيع  29/01/2004  5346  .241

  اشركة الربيع السعودية لأللبان ومنتجاته :  الربيع  29/01/2004  5347  .241

البنك العربي الفلسطيني   07/12/2003  5368  .242
  شركة البنك العربي الفلسطيني لإلستثمار  لالستثمار

  .كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي  إيرووك  13/09/2011  18628  .243

  روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد  ديتول  10/01/2004  5840  .244

رجل )ة على شكل شعار رسم  01/02/2012  18629  .245
  .كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي  (او شخص يركض

  .ال.ار.كاستيجيو ليفيتي اس  هولنديا  14/10/2012  18630  .246

  .كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي  إيرووك  01/02/2012  18631  .247

  للخدمات التجارية الشركة الفلسطينية  سي. أس . سي . بي   22/09/2011  18633  .248

  الشركة المتحدة لالوراق المالية  المتحدة لألوراق المالية  14/11/2011  18635  .249

  شركة مطاعم غرانادا  كوزي كافيه مع رسمة  30/01/2018  18636  .251

حلويات ريفولي وباللغة العبرية مع   02/01/2012  18638  .251
  اياد دمحم عطية كرامه  خلفية خضراء رسم

  شركة المعلم للفنادق  الند مارك  31/01/2018  18639  .252

شركة كردي جروب لإلتصاالت والخدمات   كردي جروب  22/11/2011  18642  .253
  اللوجستية

  اخالص دمحم سعيد صوالحة  صبا  26/10/2011  18643  .254

  شركة أسباير كتارا للضيافة  سكر باشا  26/10/2011  18647  .255

  شركة أسباير كتارا للضيافة  ر باشاسك  26/10/2011  18648  .256

  شركة أسباير كتارا للضيافة  سكر باشا  26/10/2011  18649  .257

  شركة أسباير كتارا للضيافة  لوزار  19/09/2011  18650  .258

  شركة أسباير كتارا للضيافة  لوزار  19/09/2011  18651  .259

  م.ع.قاري مشركة فلسطين لالستثمار الع  بريكو  19/09/2011  18652  .261

261.  18722  24/01/2012  14U م.، ش(إيسترن كومباني ) الشركة الشرقية   ون فور يو. 
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 2018لسنة ( 10)إعالن رقم 

 قانون امتيازات االختراع والرسوم

 0591لسنة ( 22)رقم 

ت لتسجيل رسوم صناعية المنشورة في ، فقد قدمت طلبا0591لسنة ( 22)وفقاً ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم 
اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم بطل  لشط  الرسم إذا ثبت بان قد تم استخدامه قبل تاريخ تسجيله بموج  أحكام المادة 

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية، على أن يقدم طال  الشخص الئحة خطية حس  األصول المقررة إلى المسجل، ( 13)
 سباب شط  الرسم التي يستند إليها في الئحتهيبين فيها أ

 عمر ذوقانعلي 

 مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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477 

 

 30/31/2332 :بتاريخ              247 :طل  رقم 

 شركة عابدين للصناعة والتجارة  : باسم

 المنطقة الصناعية –رام هللا  :العنوان

 خزان مياه   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 33/ 34 :بالفئة 

 شركة عابدين للصناعة والتجارة :عنوان التبليغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477 

 

 30/31/2332 :بتاريخ              247 :طل  رقم 

 شركة عابدين للصناعة والتجارة  : باسم

 المنطقة الصناعية –رام هللا  :العنوان

 خزان مياه   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 33/ 34 :بالفئة 

 شركة عابدين للصناعة والتجارة :عنوان التبليغ 

 

 

 

497 

 

 32/33/2332 :بتاريخ              224 :طل  رقم 

 شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر والحلويات  : باسم

 باب العامود –القدس  :العنوان

 لف مغ  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 3/ 34 :بالفئة 

 مكت  المحامي بالل كمال :عنوان التبليغ 

 

 

 

499 
 

 

497 

 

 32/33/2332 :بتاريخ              224 :طل  رقم 

 شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر والحلويات  : باسم

 باب العامود –القدس  :العنوان

 لف مغ  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 3/ 34 :بالفئة 

 مكت  المحامي بالل كمال :عنوان التبليغ 

 

 

 

499 
 

 

497 

 

 32/33/2332 :بتاريخ              224 :طل  رقم 

 شركة محمص عويضة للمكسرات والسكاكر والحلويات  : باسم

 باب العامود –القدس  :العنوان

 لف مغ  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 3/ 34 :بالفئة 

 مكت  المحامي بالل كمال :عنوان التبليغ 

 

 

 

499 
 

 31/32/2332 :بتاريخ              222 :طل  رقم 

 شركة كالسيك سيراميك لالستيراد والتسويق  : باسم

 المنطقة الصناعية –رام هللا  :العنوان

 ة للبيضعلبة بالستيكي  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 31 :بالفئة 

 شركة كالسيك سيراميك لالستيراد والتسويق :عنوان التبليغ 

 

 

 

093 
 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  320)رقم  طل   . 

 .آ. سوستية دي برودوي نستلة أس  : باسم

فيفاي، سويسرا  3733، سي اتش  121 :العنوان  

 ..عبوة لتعبئة مشروبات الشوكوال والقهوة المثلجة   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 32 :بالفئة 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
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 31/32/2332 :بتاريخ              222 :طل  رقم 

 شركة كالسيك سيراميك لالستيراد والتسويق  : باسم

 المنطقة الصناعية –رام هللا  :العنوان

 ة للبيضعلبة بالستيكي  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 31 :بالفئة 

 شركة كالسيك سيراميك لالستيراد والتسويق :عنوان التبليغ 

 

 

 

093 
 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  320)رقم  طل   . 

 .آ. سوستية دي برودوي نستلة أس  : باسم

فيفاي، سويسرا  3733، سي اتش  121 :العنوان  

 ..عبوة لتعبئة مشروبات الشوكوال والقهوة المثلجة   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 32 :بالفئة 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 31/32/2332 :بتاريخ              222 :طل  رقم 

 شركة كالسيك سيراميك لالستيراد والتسويق  : باسم

 المنطقة الصناعية –رام هللا  :العنوان

 ة للبيضعلبة بالستيكي  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 31 :بالفئة 

 شركة كالسيك سيراميك لالستيراد والتسويق :عنوان التبليغ 

 

 

 

093 
 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  320)رقم  طل   . 

 .آ. سوستية دي برودوي نستلة أس  : باسم

فيفاي، سويسرا  3733، سي اتش  121 :العنوان  

 ..عبوة لتعبئة مشروبات الشوكوال والقهوة المثلجة   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 32 :بالفئة 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 

122 

 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  122)رقم  طل   . 

 شركة روفال لألحذية  : باسم

الخليل  :العنوان  

 ل أحذيةنع  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)4/ 32 :بالفئة 

 شركة روفال لألحذية :عنوان التبليغ 

 
 

 

 

122 

 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  122)رقم  طل   . 

 شركة روفال لألحذية  : باسم

الخليل  :العنوان  

 ل أحذيةنع  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)4/ 32 :بالفئة 

 شركة روفال لألحذية :عنوان التبليغ 

 
 

 

 

122 

 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  122)رقم  طل   . 

 شركة روفال لألحذية  : باسم

الخليل  :العنوان  

 ل أحذيةنع  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)4/ 32 :بالفئة 

 شركة روفال لألحذية :عنوان التبليغ 

 
 

 

744 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  422)رقم  طل   . 

 شركة سعيد دمحم عبيد بن زقر وشركاه المحدودة  : باسم

المملكة العربية السعودية –جدة   :العنوان  

 مل 1333الون سعة تصميم ج  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 33 :بالفئة 

 شركة سماس للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 

 

747 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  427)رقم  طل   .  

 شركة سعيد دمحم عبيد بن زقر وشركاه المحدودة  : باسم

المملكة العربية السعودية –جدة   :العنوان  

 مل  3733تصميم جالون سعة   : علىتصميم أو نموذج  سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 33 :بالفئة 

 شركة سماس للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
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744 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  422)رقم  طل   . 

 شركة سعيد دمحم عبيد بن زقر وشركاه المحدودة  : باسم

المملكة العربية السعودية –جدة   :العنوان  

 مل 1333الون سعة تصميم ج  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 33 :بالفئة 

 شركة سماس للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 

 

747 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  427)رقم  طل   .  

 شركة سعيد دمحم عبيد بن زقر وشركاه المحدودة  : باسم

المملكة العربية السعودية –جدة   :العنوان  

 مل  3733تصميم جالون سعة   : علىتصميم أو نموذج  سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 33 :بالفئة 

 شركة سماس للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 

744 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  422)رقم  طل   . 

 شركة سعيد دمحم عبيد بن زقر وشركاه المحدودة  : باسم

المملكة العربية السعودية –جدة   :العنوان  

 مل 1333الون سعة تصميم ج  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 33 :بالفئة 

 شركة سماس للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 

 

747 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  427)رقم  طل   .  

 شركة سعيد دمحم عبيد بن زقر وشركاه المحدودة  : باسم

المملكة العربية السعودية –جدة   :العنوان  

 مل  3733تصميم جالون سعة   : علىتصميم أو نموذج  سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 33 :بالفئة 

 شركة سماس للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 

 

772 

 

 

  أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  472)رقم  طل   .  

 تابوري لميتد –شركة جافورا   : باسم

اسرائيل  20172غاد فاينشتاين رود ، ريهوفوت  243ب .ص  :العنوان  

 عبوة للمشروبات الخفيفة  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)1/ 33 :بالفئة 

 مكت  عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 
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 2018لسنة ( 10)إعالن رقم 

 قانون امتيازات االختراع والرسوم

 0591لسنة ( 22)رقم 

 

، فقد قدمت طلبات لتسجيل امتياز اختراع 0591لسنة ( 22)لرسوم رقم وفقاً ألحكام قانون امتياز االختراع وا
المنشورة في اإلعالن ويحق االعتراض عن تسجيل أي اختراع في أي طل  من هذه الطلبات خالل المدة القانونية 

يبين البالغة شهرين من تاريخ هذا االعالن، على ان يقدم االعتراض خطياً حس  االصول المقررة الى المسجل، و
 . فيها اسباب االعتراض التي يستند اليها في اعتراضه

 

 عمر ذوقانعلي 

 مسجل امتيازات االختراع والرسوم                                                  
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 رقم االمتياز: 

316 

Patent No. :  

316 

 اسم وعنوان المخترع:

نشار محمود دمحم عادل مصباح ابو م  

وادي الهرية/ الخليل     

  

Name & Address of Inventor: 

Mahmoud Mohammad Adel Mesbah Abu Monshar 
 
Hebron / Wadi al-Hariya 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:

محمود دمحم عادل مصباح ابو منشار   

وادي الهرية/ الخليل     

Name and address of the Applicant:  

Mahmoud Mohammad Adel Mesbah Abu Monshar 
 
Hebron / Wadi al-Hariya 

 تاريخ تقديم الطلب:

90/09/7902 

Date of Application : 

90/09/7902 

 موضوع االختراع : 

  zآلة حقن المسار

Title of Invention: 

Z-tracker injection device 
 مدة االمتياز : 

سنة 01   

Period of Patent: 

 16 Years 

 عنوان التبليغ:

 المحامي عبدهللا الكرك

Address for Services: 

Almuhami Abdullah Karak 
 
 

 
 
 

 

 رقم االمتياز: 

310 

Patent No. :  

310 

 اسم وعنوان المخترع:

 دمحم رمضان دمحم فرحات

 حسام علي حسن المشعور

 احمد رفيق شفيق المصري

 غزة

  

Name & Address of Inventor: 

Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
GAZA 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:

دمحم رمضان دمحم فرحات   

 حسام علي حسن المشعور

 احمد رفيق شفيق المصري

 غزة
 

Name and address of the Applicant:  

Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
GAZA 
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 مدة االمتياز :

سنة 01   

Period of Patent: 

 16 Years 

 عنوان التبليغ:

 المحامي عبدهللا الكرك

Address for Services: 

Almuhami Abdullah Karak 
 
 

 
 
 

 

 رقم االمتياز: 

310 

Patent No. :  

310 

 اسم وعنوان المخترع:

 دمحم رمضان دمحم فرحات

 حسام علي حسن المشعور

 احمد رفيق شفيق المصري

 غزة

  

Name & Address of Inventor: 

Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
GAZA 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:

دمحم رمضان دمحم فرحات   

 حسام علي حسن المشعور

 احمد رفيق شفيق المصري

 غزة
 

Name and address of the Applicant:  

Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
GAZA 

 مدة االمتياز :

سنة 01   

Period of Patent: 

 16 Years 

 عنوان التبليغ:

 المحامي عبدهللا الكرك

Address for Services: 

Almuhami Abdullah Karak 
 
 

 
 
 

 

 رقم االمتياز: 

310 

Patent No. :  

310 

 اسم وعنوان المخترع:

 دمحم رمضان دمحم فرحات

 حسام علي حسن المشعور

 احمد رفيق شفيق المصري

 غزة

  

Name & Address of Inventor: 

Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
GAZA 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:

دمحم رمضان دمحم فرحات   

 حسام علي حسن المشعور

 احمد رفيق شفيق المصري

 غزة
 

Name and address of the Applicant:  

Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
GAZA 



 

 

  

 ر
م ا�����ز: 
310 

Patent No. :  
310 

 ا�م و��وان ا���رع:
 ���د ر�
�ن ���د �ر��ت

 ���م ��� ��ن ا���ور
 ا��د ر��ق ��ق ا���ري

�زة 
                                           

Name & Address of Inventor: 
Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
GAZA 

  

 ا�م و��وان ���ب ا�����ز:
���د ر�
�ن ���د �ر��ت   

 ���م ��� ��ن ا���ور
 ا��د ر��ق ��ق ا���ري

�زة 
 

Name and address of the Applicant:  
Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
GAZA 

  

 ��ر�� ��د�م ا�ط�ب:
14/02/٢٠١٧ 

Date of Application : 
14/02/٢٠١٧ 

  

 �و�وع ا��راع : 
�&��% �"ن ا��و�رت "دون ا�$#دام ا�"�دئ 

  ا���'رو"�

Title of Invention: 
manufacturing yogurt without using 
microbial starters   

 �دة ا�����ز :
 ١٦ %&�  

Period of Patent: 
 16 Years 

  

:� ��وان ا�����
�زة 

Address for Services: 
Gaza   
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