
إعالن رقم )02( لسنة 2018

بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الساري في المحافظات الشمالية

التجاريــة  العالمــات  لتســجل  طلبــات  لدينــا  قدمــت  لقــد 

املنشــورة يف هــذا العــدد مــن مجلــة امللكيــة الصناعيــة. ومــن 

ثــم يجــوز االعــراض عــى تســجيل أي منهــا خــالل ثالثة أشــهر 

ــدم  ــرض أن يتق ــى املع ــالن. وع ــذا اإلع ــر ه ــخ ن ــن تاري م

وفقــاً  التجاريــة  العالمــات  مســجل  إىل  مكتوبــاً  باعراضــه 

ــاً فيــه أســباب اعراضــه  لألصــول خــالل األجــل املذكــور مبين

ــوين. ــى القان ــراء املقت ــا إج ــنى لن ليتس

عيل عمر ذوقان
مسجل العالمات التجارية
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( 1)

 Trade Mark No.: 19495العالمة التجارية رقم: 19495 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 27/07/2011التاريخ: 2011/07/27 

التبــغ،  منتجــات  التبــغ،  الســجائر،  اجــل:  مــن 
املدخنــن.  لــوازم  الكربيــت،  الوالعــات، 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers’ articles. 

 In the name of: British American Tobaccoبأسم: بريتش أمرييكان توباكو )براندز( اينك. 
(Brands) Inc. 

 ،300 ســوت  رود،  ســنرفيل   2711 العنــوان: 
ويلمنغتــون، ديالويــر 19808، الواليــات املتحــدة 

االمريكيــة 

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United States of 
America - 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه رام   ،74 ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

 ( 2)

 Trade Mark No.: 22017العالمة التجارية رقم: 22017 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 13/12/2012التاريخ: 2012/12/13 

التبــغ،  منتجــات   ، التبــغ   ، الســجائر  اجــل:  مــن 
املدخنــن  لــوازم   ، الكربيــت   ، الوالعــات 

In Respect of: Cigarettes; tobaco ; tobaco 
products; lighters; matches; smokers’ article 

 In the name of: British Americanبأسم: بريتش أمرييكان توباكو )براندز( مليتد 
Tobacco Brands Limited 

العنــوان: غلــوب هــاوس ، 4 متبــل بليــس ، لنــدن 
دبليــو يس 2 ار 2 يب جــي ، اململكــة املتحــدة 

Address: Globe House , 4 Temple Place, 
London WC2R 2PG , United Kingdom 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: 
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 ( 3)

 Trade Mark No.: 28126العالمة التجارية رقم: 28126 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 01/12/2015التاريخ: 2015/12/01 

 In Respect of: Cosmeticsمن اجل: مستحرضات التجميل 

 .In the name of: KARAJA S.R.Lبأسم: كاراجا اس.ار.ال. 

العنــوان: فيــا كاســكينا تافــاين 1, 24030 مــوزو )يب 
ــي(, ايطاليا  ج

Address: Via Cascina Tavani 1, 24030 MOZZO 
(BG) - ITALY 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-BeerehAddress for Services: 

( 4)

 Trade Mark No.: 29099العالمة التجارية رقم: 29099 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 20/04/2016التاريخ: 2016/04/20 

ــات  ــب ومنتج ــان، الحلي ــات األلب ــل: منتج ــن اج م
الحليــب. 

In Respect of: Dairy products, milk and milk 
.products 

 In the name of: Faraya International Limitedبأسم: فارايا انرناشيونال ليميتد 

ــب  ــون - مكت ــبون قانوني ــدرا محاس ــوان: جيتن العن
رقــم 6003 ، بــرج العطــار ، شــارع الشــيخ زايــد، 
املتحــدة  العربيــة  االمــارات  ديب   06360 ص.ب. 

Address: Jitendra certified accountants - office 
3006, Al Attar Tower, Sheikh Zayed street, P.O. 
Box 43630, Dubai, United Arab Emirates 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية   :Address for Servicesص .ب 4472 الب
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( 5)

 Trade Mark No.: 30331العالمة التجارية رقم: 30331 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 20/11/2016التاريخ: 2016/11/20 

 In Respect of: Services for providing foodsمن اجل: خدمات توفري االطعمة 

 In the name of: Sharekat Mata’am Whalawiatبأسم: رشكة مطعم وحلويات مسر ميم بكري 
Mr.M Bakri 

 Address: Hebron Dwar Almanarah - Amaretالعنوان: الخليل - دوار املنارة - عامرة النتشه 
Annatsheh 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله - عامرة الخطيب ط 5 

 ( 6)

 Trade Mark No.: 30587العالمة التجارية رقم: 30587 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 05/01/2017التاريخ: 2017/01/05 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

بأســم: رشكــة الشــمس للتجــارة واالســتثامر عاديــة 
عامــة 

In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal 
estathmar Adiya Ama 

 Address: Rammallah Dowar Almanara Sharaaالعنوان: رام الله -دوار املنارة -شارع الحسبة 
Alhasba 

-شــارع  املنــارة  -دوار  اللــه  رام  التبليــغ:  عنــوان 
لحســبة  ا

Address for Services: Rammallah Dowar 
Almanara Sharaa Alhasba 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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( 7)

 Trade Mark No.: 30914العالمة التجارية رقم: 30914 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 26/02/2017التاريخ: 2017/02/26 

ــواد  ــن, اع ــتلزمات املدخن ــغ, ومس ــل: التب ــن اج م
الســجائراإللكرونية,  الثقاب،السجائر،الســيجار، 
الســائلة  املحاليــل  املصنــع،  او  الخــام  التبــغ 

االلكرونيــة.  الســجائر  يف  لالســتعامل 

In Respect of: Tobacco, Smokers’ aticaes, 
matches, cigarettes,cigars, electronic cigarettes, 
raw or manufactured tobacco, liquid solutions for 
use in electronic cigarettes 

 .In the name of: Karelia Tobacco Company Incبأسم: كاريليا توباكو كومباين انك. 

 ,241  00 كاالماتــا,  ســريت,  اثينــون  العنــوان: 
اليونــان 

Address: Athinon Street, Kalamata, 241 00, 
Greece 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 

( 8)

 Trade Mark No.: 31892العالمة التجارية رقم: 31892 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 16/07/2017التاريخ: 2017/07/16 

ــة،  ــؤون التمويلي ــن، الش ــات التأم ــل: خدم ــن اج م
ــة  ــؤون العقاري ــة والش ــؤون املالي الش

In Respect of: Insurance, financial affairs, 
monetary affairs, real estate affairs. 

محامــون   - ومشــاركوه  كــامل  رشكــة  بأســم: 
مدنيــة   - قانونيــون  ومستشــارون 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - 
Mohamoon Wa Mostasharoon Qanoneyoon - 
Madaneyah 

 Address: Al Bireh - Palestineالعنوان: البرية - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله ص. ب. 1591 
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( 9)

 Trade Mark No.: 31897العالمة التجارية رقم: 31897 

 In Class: 45يف الصنف: 45 

 Date: 16/07/2017التاريخ: 2017/07/16 

أمنيــة  وخدمــات  قانونيــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
ــخصية  ــات ش ــراد وخدم ــكات واألف ــة املمتل لحامي
لحاجــات  تلبيــة  آخــرون  يقدمهــا  واجتامعيــة 

األفــراد. 

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. 

محامــون   - ومشــاركوه  كــامل  رشكــة  بأســم: 
مدنيــة   - قانونيــون  ومستشــارون 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - 
Mohamoon Wa Mostasharoon Qanoneyoon - 
Madaneyah 

 Address: Al Bireh - Palestineالعنوان: البرية - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله ص. ب. 1591 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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( 10)

 Trade Mark No.: 31798العالمة التجارية رقم: 31798 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 06/07/2017التاريخ: 2017/07/06 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واالعــالن إدارة وتوجيــه االعــامل 
ــف  ــراد ، وكاالت التوظي ــف االف ــي، توظي ــاط املكتب ــل النش وتفعي
االعــامل  إدارة  استشــارات  االعــامل،  إدارة  يف  ،املســاعدة 
،االدارة  االعــامل  نقــل  خدمــات   ، االعــامل  تنظيــم  ،إستشــارات 
باالخريــن  الخاصــة  والخدمــات  الســلع  لرخيــص  التجاريــة 
ــاعدة  ــتهلكن ،املس ــح للمس ــة والنص ــات التجاري ــم املعلوم ،تقدي
يف إدارة االعــامل التجاريــة او الصناعيــة ،عــرض الســلع عــى 
ــات يف  ــع البيان ــة ،تجمي ــا بالتجزئ ــات بيعه ــال لغاي ــائل االتص وس
ــم  ــة ،تنظي ــات االحصائي ــع البيان ــر ،تجمي ــات الكمبيوت ــد بيان قواع
ــامل  ــارات االع ــر ،استش ــات الكمبيوت ــد بيان ــات يف قواع املعلوم
املربمجــة  امللفــات  ،إدارة  االقتصاديــة  ،التنبــؤات  املهنيــة 
ــارات إدارة  ــالن ،استش ــة واالع ــات الدعاي ــم لغاي ــات التصمي ،خدم
شــؤون املوظفــن ،التســويق ،ابحــاث التســويق ،دراســات الســوق 
ــات  ــج املبيع ــالن أو تروي ــة واالع ــاذج الدعاي ــداد من ــات إع ،خدم
،االعــالن والدعايــة املبــارشة عــى شــبكات الكمبيوتــر ،االســتفتاء 
واســتطالع الــرأي ، تنظيــم املعــارض لغايــات تجاريــة أو اعالنيــة ، 
توظيــف االفــراد،وكاالت الدعايــة واالعــالن ،تأجــري مــواد الدعايــة 
ــات  ــة ،خدم ــات العام ــب ،العالق ــوف الروات ــداد كش ــالن ،إع واالع
ــم  ــب ، تنظي ــداد الرضائ ــابات ،إع ــداد تقاريرالحس ــكرتارية ،إع الس
،معالجــة  الطباعــة  لالخريــن،  االتصــاالت  بخدمــات  االشــراك 
النصــوص ،االختبــارات النفســية الختيــار املوظفــن ، خدمــات 

التعاقــد الخارجــي )مســاعدة يف االعــامل(. 

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions, Personnel recruitment, 
Employment agencies,Business management assistance, 
Business management consultancy, Business organization 
consultancy, Business consultancy, Businesses (Relocation 
services for—), Administration (Commercial —) of the 
licensing of the goods and services of others, Advice for 
consumers (Commercial information and —) [consumer advice 
shop], Commercial or industrial management assistance, 
Communication media (Presentation of goods on —), for retail 
purposes, Compilation of information into computer databases, 
Compilation of statistics, Computer databases (Systemization 
of information into—), Consultancy (Professional business—) 
, Economic forecasting , File management (Computerized 
—), Layout services for advertising purpose, Management 
consultancy (Personnel —), Marketing, Marketing research, 
Marketing studies, Modelling for advertising or sales 
promotion, On-line advertising on a computer network, 
Opinion polling, Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purpose, Personnel recruitment, Publicity agencies, 
Publicity material rental, Payroll preparation, Public relations, 
Secretarial services, Statements of accounts (Drawing up of—
), Tax preparation, Telecommunication services (Arranging 
subscriptions to—) for others, Typingm, Word processing , 
Psychological testing for the selection of personnel ,Research 
(Business—) , Outsourcing services [business assistance] 

بأسم: رشكة بال اكسل لالستشارات االدارية
العنوان: رام الله شارع القدس

جــوال   ، القــدس  /شــارع  اللــه  رام  التبليــغ:  عنــوان   
0 5 9 8 1 1 1 2 0 2 : قــم ر

In the name of: Sharekt Pal Excell Llestsharat Aledareah 
Address: Ramallah Share Alquds 
Address: for Services

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات 
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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 ( 11)

 Trade Mark No.: 31899العالمة التجارية رقم: 31899 

 In Class: 45يف الصنف: 45 

 Date: 16/07/2017التاريخ: 2017/07/16 

أمنيــة  وخدمــات  قانونيــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
ــخصية  ــات ش ــراد وخدم ــكات واألف ــة املمتل لحامي
لحاجــات  تلبيــة  آخــرون  يقدمهــا  واجتامعيــة 

األفــراد. 

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. 

محامــون   - ومشــاركوه  كــامل  رشكــة  بأســم: 
مدنيــة   - قانونيــون  ومستشــارون 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - 
Mohamoon Wa Mostasharoon Qanoneyoon - 
Madaneyah 

 Address: Al Bireh - Palestineالعنوان: البرية - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله ص. ب. 1591 

( 12)

 Trade Mark No.: 31127العالمة التجارية رقم: 31127 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 21/03/2017التاريخ: 2017/03/21 

 In Respect of: RICEمن اجل: االرز 

 In the name of: isam mohammad ahmadبأسم: عصام محمد احمد نواهضة 
nawahdah 

 Address: alyamoun/ nabi yameen stالعنوان: اليامون/طلعة النبي يامن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جنن - عامرة العدل - ط4 
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( 13)

 Trade Mark No.: 31890العالمة التجارية رقم: 31890 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 16/07/2017التاريخ: 2017/07/16 

ــة  ــة يف طبيع ــة والرفيهي ــات التعليمي ــل: الخدم ــن اج م
الربامــج التلفزيونيــة التــي تعــرض مواضيــع إنســانية 
طبيعــة  يف  والرفيهيــة  التعليميــة  الخدمــات  عامــة؛ 
مواضيــع  تعــرض  التــي  املتعــددة  الوســائط  برامــج 
خــالل  مــن  متعــددة  منصــات  عــرب  موزعــة  إنســانية 
الخدمــات  اإلرســال؛  وســائل  مــن  متعــددة  شــبكات 
ــع  ــاج و/أو توزي ــك إنت ــا يف ذل ــة، مب ــة والتعليمي الرفيهي
املعلومــات  توفــري  الكبــيل؛  والتلفــاز  التلفــاز  برامــج 
التلفــازي عــرب شــبكة  األلكرونيــة يف مجــال الرفيــه 
اتصــاالت عامليــة؛ الخدمــات الرفيهيــة، وباألخــص توفــري 
ــة لتنزيــل، الصــور الثابتــة، الربامــج  فيديوهــات غــري قابل
التلفازيــة وبرامــج الوســائط املتعــددة؛ خدمــات األلعــاب 
ــف  ــات الهوات ــت، منص ــرب االنرن ــزودة ع ــة امل األلكروني
املحــيل؛  النطــاق  ذات  الحاســوب  شــبكات  املحمولــة، 
إســتعامل  توفــري  وباألخــص  الرفيهيــة،  الخدمــات 
ــري  ــل؛ توف ــة للتنزي ــري قابل ــة غ ــاب التفاعلي ــت لأللع مؤق
ــص  ــل، وباألخ ــة للتنزي ــري قابل ــة غ ــورات األلكروني املنش
معلومــات  تتضمــن  التــي  واألدلــة  املجــالت،  الكتــب، 
األلعــاب،  ووإســتضافة  تنظيــم  الرفيــه؛  مجــال  يف 
لغايــات  والعــروض  الجوائــز  املعــارض،  املنافســات، 
ــم  ــة بتصمي ــراء دورات ذات عالق ــة؛ إج ــة وتعليمي ترفيهي
حدائــق املنــزل، إعــادة التصميــم، الصناعــات اليدويــة، 

الرفيهيــة.  ووالوســائل 

In Respect of: Educational and entertainment services 
in the nature of on-going television programs featuring 
subjects of general human interest; educational and 
entertainment services in the nature of multimedia 
programs featuring subjects of general human 
interest distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media; educational 
and entertainment services, including the production 
and/or distribution of television and cable television 
programs; providing online information in the field of 
television entertainment via a global communications 
network; entertainment services, namely, providing 
non-downloadable videos, still images, and television 
and multimedia programs; electronic game services 
provided by means of the Internet, mobile platforms, 
and local area computer networks; entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive games; providing on-line 
non-downloadable electronic publications, namely, 
books, magazines, and manuals featuring information 
in the field of entertainment; organization and hosting 
of games, competitions, exhibitions, awards and shows 
for education or entertainment purposes; conducting 
courses relating to home decorating, gardening, 
remodeling, crafts, and entertainment. 

بأســم: ســكريبز نيــت وورك، أل أل يس ) ديالويــري ليميتــد 
ليابيلتــي كومبنــي(. 

In the name of: (Scripps Networks, LLC) 
Delaware limited liability company 

ــي  ــفييل، تيني ــارد، كنوس ــرييل بولوف ــوان: 9721 ش العن
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح 37932، الوالي

Address: 9721 Sherrill Boulevard, Knoxville, 
Tennessee 37932, U.S.A 

عنــوان التبليــغ: املحامــي مهنــد عســاف - اتقــان للخدمات 
االستشــارية - رام اللــه بــرج رام اللــه التجــاري - ط3 

Address for Services: 
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 ( 14)

 Trade Mark No.: 31891العالمة التجارية رقم: 31891 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 16/07/2017التاريخ: 2017/07/16 

مــن اجــل: القهــوة، الشــاي، الــكاكاو والقهــوة األصطناعيــة؛ 
واملســتحرضات  الدقيــق  والســاغو؛  التابيكــو  األرز؛ 
ــات؛  ــر والحلوي ــز والفطائ ــوب؛ الخب ــن الحب ــة م املصنوع
عســل  الســكر،  لــألكل؛  الصالحــة  املثلجــة  الحلويــات 
النحــل والعســل األســود؛ الخمــرية، ومســحوق الخبيــز؛ 
ــل(؛ البهــارات؛  ــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات )التواب املل

ــج.  الثل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and reparations made 
from cereals; bread, pastries and confectionery; edible 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt 
mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; ice 

 In the name of: . Grupo Bimbo S.A.B. de C.Vبأسم: جروب بيمبو اس.أيه.يب.دي يس. يف. 

ــو.1000  ــا، ن ــيو دي ال ريفورم ــن باس ــوان: برولوجيس العن
الفــارو،  ديلجســيون  يف،  ســانتا  بالنــكا،  بينــا  كولونيــا 

املكســيك.  دي.يف،  ماكســيكو  اوبريجــون 

Address: Prolongacion Paseo de la Reforma, No.1000 
Colonia Pena Blanca, Santa Fe Delegacion Alvaro, 
Obregon Mexico D.F. , Mexico 

عنــوان التبليــغ: املحامــي مهنــد عســاف - اتقــان للخدمات 
- ط3  التجــاري  اللــه  رام  بــرج   - اللــه  رام   - االستشــارية 

 2334 /ص.ب 

Address for Services: 

( 15)

 Trade Mark No.: 31861العالمة التجارية رقم: 31861 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 12/07/2017التاريخ: 2017/07/12 

مــن  وغريهــا  والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  اجــل:  مــن 
ــن  ــتخلصة م ــات مس ــة، مروب ــري الكحولي ــات غ املروب
ــرى  ــتحرضات اخ ــه، رشاب ومس ــر الفواك ــه وعصائ الفواك

لعمــل املروبــات. 

In Respect of: aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

مســاهمة  الغذائيــة  للصناعــات  ســنيورة  رشكــة  بأســم: 
صيــة  خصو

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia 

 Address: Alquds/ Aleezariya/ Falestinالعنوان: القدس/ العيزرية/ فلسطن 

ــارصة- رام  ــوىس من ــي م ــب املحام ــغ: مكت ــوان التبلي عن
ــم  ــامن القدي ــرة ع ــك القاه ــامرة بن ــدس- ع ــارع الق ــه ش الل

Address for Services: 
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( 16)

 Trade Mark No.: 31900العالمة التجارية رقم: 31900 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 17/07/2017التاريخ: 2017/07/17 

مــن اجــل: أغذيــة الحميــة، املروبــات واملــواد 
املعــّدة لالســتخدامات الطبية والرسيريــة؛ االطعمه 
ومــواد خاصــة باالطعمــه لالطفــال؛ حليــب األطفــال 
ــق لبنــي ]للرُّضــع واألطفــال[؛  ــوالدة؛ دقي ــي ال حديث
ــام  ــواد الطع ــام وم ــال؛ الطع ــف لألطف ــب مجف حلي
الطعــام  والعجــزة؛  لألطفــال  الطبــي  لالســتخدام 
ومــواد الطعــام لألمهــات املرضعــات لالســتخدام 
الطبــي ؛ املكمــالت الغذائيــة ألغــراض طبية للنســاء 
ــة؛  ــالت التغذي ــة؛ مكم ــات املرضع ــل واالمه الحوام
مكمــالت الحميــة لالســتخدامات الطبيــة؛ مكمــالت 
التغذيــة والحميــة الغذائيــة لالســتخدامات الطبيــة؛ 
ــي  ــتحرضات الت ــات، املس ــتحرضات الفيتاميي مس
أساســها املعــادن؛ األليــاف الغذائيــة؛ الفيتامييــات؛ 
مســتحرضات ومــواد تحــوي فيتامييــات؛ مكمــالت 

ــة .  ــة الغذائي ــة والحمي التغذي

In Respect of: Dietetic food, beverages and 
substances adapted for medical and clinical 
use; food and food substances for babies; infant 
formula; lacteal flour for babies; powdered milk 
for babies; food and food substances for medical 
use for children and invalids; food and food 
substances for nursing mothers for medical use; 
nutritional supplements for medical purposes 
for pregnant women and nursing mothers; 
nutritional supplements; dietary supplements for 
medical use; nutritional and dietary supplements 
for medical use; vitamin preparations, mineral-
based preparations; dietary fiber; vitamins; 
vitamin preparations and substances; dietary and 
nutritional supplements. 

 .In the name of: Société des Produits Nestlé S.Aبأسم: سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان: 1800 فيفاي، سويرسا 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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(17)

 Trade Mark No.: 31901العالمة التجارية رقم: 31901 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 17/07/2017التاريخ: 2017/07/17 

أساســها  التــي  املطهــّوة  األطبــاق  اجــل:  مــن 
اللحــوم،  الفواكــه،  البطاطــس،  الخــرضاوات، 
الدواجــن، ميتجــات الســمك والطعــام البحريــة؛ 
املحفوظــة ، املجّمــدة، والفواكــه والخضار املجففة 
واملطبوخــة؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الحليــب 
البــودرة )؛ املســتحرضات واملروبــات  الجــاف( 
التــي أساســها الحليــب؛ بدائــل الحليــب؛ مروبــات 
ــات  ــب ؛ املروب ــا الحلي ــود فيه ــي يس ــب الت الحلي
التــي أساســها الحليــب التــي تحتــوي عــى الحبوب 
و/أو الشــوكوال؛ لــن الزبــادي؛ حليــب الصويــا( بديــل 

ــب.)  للحلي

In Respect of: Cooked dishes based on 
vegetables, potatoes, fruit, meat, poultry, fish and 
food products from the sea; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; milk 
and milk products; powdered milk; preparations 
and beverages based on milk; milk substitutes; 
milk beverages, milk predominating; milk based 
beverages containing cereals and / or chocolate; 
yogurt; soya milk (milk substitutes). 

 .In the name of: Société des Produits Nestlé S.Aبأسم: سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان: 1800 فيفاي، سويرسا 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 

( 18)

 Trade Mark No.: 31912العالمة التجارية رقم: 31912 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 17/07/2017التاريخ: 2017/07/17 

مــن اجــل: خدمــات التعليــم واالستشــارات وتنظيــم 
ــارض والندوات  املع

In Respect of: Education; training; and consalting 
and exceptions 

 In the name of: HANNA YOUSEF IBRAHIMبأسم: هناء يوسف ابراهيم الجعربي 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل برج زلوم 0599849521 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل برج زلوم 0599849521 
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 Trade Mark No.: 32350العالمة التجارية رقم: 32350 

 In Class: 6يف الصنف: 6 

 Date: 19/10/2017التاريخ: 2017/10/19 

مــن اجــل: رابطــات مــن املعــدن؛ مشــابك مــن املعــدن للكابــالت واملواســري؛ 
النحــاس؛  حلقــات  معدنيــة؛  ســقاالت  املعــدن؛  مــن  ســقفية  تصفيحــات 
حلقــات مــن املعــدن / حلقــات معدنيــة لإليقــاف؛ صواميــل مــن املعــدن؛ 
األســالك الشــائكة؛ حلقــات تقســيم مــن املعــدن املشــرك للمفاتيــح؛ مصايــد 
ــدن؛  ــن املع ــات[ م ــاص ]بني ــن املعــدن؛ أقف ــات الربيــة؛ أربطــة رزم م للحيوان
مقاعــد معدنيــة للمخــارط؛ صــواين مــن املعــدن؛ أحــواض الطيــور ]بنيــات[ 
مــن املعــدن؛ مقاعــد درجيــة مــن املعــدن؛ قضبــان خطافيــة ألحــواض 
ــدن؛  ــن املع ــل م ــة؛ برامي ــوار املعدني ــان لألس ــدن؛ قضب ــن املع ــتحامم م االس
ــواب  ــة لألب ــدن/ أغلف ــن املع ــواب م ــارات األب ــدن؛ إط ــن املع ــاف م أدوات إيق
ــدادات  ــدن/ س ــن املع ــس م ــدن؛ قواب ــن املع ــواب م ــارع األب ــدن؛ مق ــن املع م
ــدد  ــندان املح ــرف الس ــحوم؛ ط ــامت الش ــة؛ حل ــالت معدني ــدن/ س ــن املع م
]أطــارف الســندان املحــددة؛ الســنادين؛ ســندان ]محمــول[؛ فوهــات مــن 
املعــدن؛ أربطــة العوامــات مــن املعــدن؛ مقابــس جداريــة مــن املعــدن؛ 
خطافــات مالبــس مــن املعــدن؛ كبائــن معدنيــة؛ أكشــاك رش الطــالء مــن 
املعــدن / أكشــاك مــن املعــدن لــرش الطــالء؛ حبــل ســليك؛ كابــالت معدنيــة 
كابــالت  ]مقابــض[؛  لــألدوات  معدنيــة  كابــالت  ]مقابــض[؛  للســكاكن 
معدنيــة آلالت الحــش؛ كابــالت معدنيــة للمكانــس؛ كابــالت معدنيــة، غــري 
ــادن  ــن مع ــق م ــدن؛ صنادي ــن املع ــات م ــق الخطاب ــال؛ صنادي ــة؛ أقف كهربائي
شــائعة؛ صناديــق للحفــظ مــن املعــدن/ علــب للحفــظ/ علــب مــن القصديــر؛ 
ــارات  ــاء؛ إط ــة للبن ــارات معدني ــدن؛ إط ــن املع ــألدوات م ــة ل ــق فارغ صنادي
معدنيــة للصوبــات؛ إطــارات معدنيــة للنوافــذ؛؛ رفــادات؛ تصفيحــات مــن 
املعــدن للبنــاء؛ أجــراس غــري كهربائيــة؛ أجــراس األبــواب مــن املعــدن، غــري 
كهربائيــة؛ مزاريــب الســقف مــن املعــدن؛ أنابيــب مــن الصلــب / أنابيــب 
ــحب  ــري س ــامء؛ مواس ــة لل ــري معدني ــة / مواس ــري معدني ــدن/ مواس ــن املع م
املعــادن؛ مواســري مــزراب مــن املعــدن؛ مجــاري معدنيــة، لتجهيــزات التدفئــة 
ــاري  ــة / مج ــة املركزي ــزات التدفئ ــادن، لتجهي ــن املع ــري م ــة / مواس املركزي
ــن  ــع م ــري تفري ــة؛ مواس ــة املركزي ــزات التدفئ ــادن لتجهي ــن املع ــري م ومواس
املعــدن؛ حديــد زاوي مــن املعــدن؛ أنابيــب أعــى املدخنــة مــن املعــدن؛ 
ــة؛ أوتــاد خيــام معدنيــة؛  بكــرات معدنيــة، غــري ميكانيكيــة، للخراطيــم املرن
ــدن؛  ــن املع ــاد م ــي؛ أوت ــروة/ براغ ــامري ذات ع ــة[؛ مس ــزاء صلب ــس ]أج دبابي
أســوار معدنيــة؛ حواجــز منــع التصــادم مــن املعــدن للطــرق؛ ســالل معدنيــة؛ 
مداخــن معدنيــة؛ صفائــح مــن الفــوالذ؛ صفائــح وألــواح معدنيــة؛ ألــواح 
حديديــة؛ ألــواح للمــرايس / ألــواح للربــط؛ دروع تصفيــح مــن املعــدن/ دروع 
تصفيــح معدنيــة؛ مفاتيــح معدنيــة؛ مســامري مشــقوقة مــن املعــدن؛ رشائــط 
مــن الصلــب / أطــواق مــن الصلــب؛ حلقــات معدنيــة لتثبيــت املواســري؛ 
دعامــات مــن املعــدن ملناولــة األحــامل/ حــزام مــن املعــدن ملناولــة األحــامل/ 
ــل؛  ــة الحم ــدن ملناول ــن املع ــزام م ــل/ ح ــة الحم ــدن ملناول ــن املع ــات م دعام
ــة أو  ــود ]معدني ــق نق ــة؛ صنادي ــراض الزراعي ــدن لألغ ــن املع ــط م ــط رب خي
ــن  ــاء م ــان امل ــط جري ــري ضب ــود؛ مواس ــن النق ــق تأم ــة[؛ صنادي ــري معدني غ
املعــدن؛ مبــاين مــن الصلــب؛ مبــاين مــن املعــدن؛ املبــاين، القابلــة للنقــل، مــن 
املعــدن؛ حاويــات مــن املعــدن ]للتخزيــن، النقــل[؛ قــادوس مــن املعــدن، غــري 
ــدن؛  ــن املع ــتبانات م ــل الكش ــدن؛ حب ــن املع ــة م ــات تعبئ ــة؛ حاوي ميكانيكي
حبــال معدنيــة؛ زوايــا معدنيــة؛ األرشطــة املعدنيــة للمناولــة األحــامل / ســيور 
مــن املعــدن ملناولــة األحــامل / رشائــط مــن املعــدن ملناولــة الحمــل؛ حــامالت 
ــل  ــدن؛ سالس ــن املع ــن م ــل تأم ــة؛ سالس ــل معدني ــامل؛ سالس ــة األح ملناول
املاشــية؛ خطــاف لتعليــق القــدر فــوق املدفــأة مــن املعــدن؛ مســامري إطاريــة 
ــلم  ــات س ــدن؛ درج ــن املع ــالمل[ م ــات ]س ــة؛ درج ــواض معدني ــذ؛ أح للنواف

ــالت  ــب فض ــتتات لحقائ ــدن؛ مش ــن املع ــات[ م ــري ]درج للس

In Respect of: bindings of metal; clips of metal for cables and pipes; roof 
flashing of metal; scaffolding of metal; copper rings; rings of metal / 
stopcollars of metal; washers of metal; barbed wire; split rings of common 
metal for keys; traps for wild animals; sheaf binders of metal; aviaries 
[structures] of metal; metal benches for lathes; trays of metal; bird baths 
[structures] of metal; step stools of metal; bathtub grab bars of metal; 
bars for metal railings; barrels of metal; stops of metal; door frames of 
metal / door casings of metal; door knockers of metal; plugs of metal / 
bungs of metal; chests of metal / bins of metal; grease nipples; beak-irons 
[bick-irons]; anvils; anvils [portable]; nozzles of metal; mooring buoys of 
metal; wall plugs of metal; clothes hooks of metal; cabanas of metal; paint 
spraying booths of metal / booths of metal for spraying paint; wire rope; 
metal cables for knifes; metal cables for tools [grips]; metal cables for 
scythes; metal cables for brooms; cables of metal, non-electric; padlocks; 
letter boxes of metal; boxes of common metal; preserving boxes of metal 
/ preserve tins / tin cans; tool boxes of metal, empty; frames of metal for 
building; greenhouse frames of metal; window frames of metal; shims; 
flashing of metal for building; bells; door bells of metal, non-electric; roof 
gutters of metal; steel tubes / steelpipes; tubes of metal / pipes of metal; 
water-pipes of metal; drain pipes of metal; gutter pipes of metal; ducts of 
metal, for central heating installations / pipes of metal, for central heating 
installations / ducts and pipes of metal for central heating installations; 
branching pipes of metal; angle irons of metal; chimney pots of metal; 
reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses; tent pegs of metal; pins 
[hardware]; eye bolts / screwrings; pegs of metal; fences of metal; crash 
barriers of metal for roads; baskets of metal; chimneys of metal; steel 
sheets; sheets and plates of metal; iron slabs; anchor plates / tieplates; 
armour-plating of metal / armor-plating of metal; keys of metal; cotter 
pins of metal; steel strip / hoopsteel; collars of metal for fastening pipes; 
braces of metal for handling loads / harness of metal for handling loads 
/ braces of metal for load handling / harness of metal for load handling; 
binding thread of metal for agricultural purposes; cashboxes [metal or 
non-metal]; safety cashboxes; penstock pipes of metal; steel buildings; 
buildings of metal; buildings, transportable, of metal; containers of 
metal [storage, transport]; hoppers of metal, non-mechanical; packaging 
containers of metal; rope thimbles of metal; ropes of metal; cornices of 
metal; straps of metal for handling loads / belts of metal for handling loads 
/ straps of metal for load handling; slings of metal for handling loads; 
chains of metal; safety chains of metal; cattle chains; pot hooks of metal; 
window casement bolts; vats of metal; steps [ladders] of metal; stair treads 
[steps] of metal; dispensers for dog waste bags, fixed, of metal; towel 
dispensers, fixed, of metal; wind-driven bird-repelling devices made of 
metal; door openers, non-electric; window openers, non-electric; window 
closers, non-electric; partitions of metal; hinges of metal; ducts of metal 
for ventilating and air-conditioning installations; couplings of metal for 
chains; pipework of metal; winding spools of metal, non-mechanical, for 
flexible hoses; ladders of metal; staircases of metal; brackets of metal for 
building; mooring bollards of metal; belt stretchers of metal; stretchers for 
metal bands [tension links]; 
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 الــكالب، مثبتــة، مــن املعــدن؛ موزعــات للمناشــف، مثبتــة، مــن املعــدن؛ وســائل طــرد الطيــور 
التــي تحركهــا الريــاح مصنوعــة مــن املعــدن؛ أدوات فتــح األبــواب، غــري الكهربائيــة؛ أدوات 
ــة؛  ــل معدني ــة؛ فواص ــري الكهربائي ــذ، غ ــق النواف ــة؛؛ أدوات غل ــري الكهربائي ــذ، غ ــح النواف فت
ــن  ــالت م ــواء؛ وص ــف اله ــة وتكيي ــزات التهوي ــة لتجهي ــاري معدني ــة؛ مج ــالت معدني مفص
املعــدن للسالســل؛ أنابيــب معدنيــة؛ مكبــات لــف معدنيــة، غــري ميكانيكيــة، لخراطيــم مرنــة؛ 
ــن  ــرايس م ــال للم ــط الحب ــاء؛ مرب ــدن للبن ــن املع ــز م ــة؛ ركائ ــة؛ أدراج معدني ــالمل معدني س
املعــدن؛ حــامالت ســري مــن املعــدن؛ حــامالت للرائــط املعدنيــة ]وصــالت شــد[؛ حــامالت 
للرائــط الحديديــة ]وصــالت شــد[؛ مســامري البــاب مــن املعــدن؛ مســامري، مســطحة؛ 
ــق  ــدن؛ أدوات غل ــن املع ــق م ــال الصنادي ــذ؛ أقف ــدن للنواف ــن املع ــة م ــر املنزلق ــال لألط أقف
ــب؛ أدوات  ــة للحقائ ــال معدني ــدن؛ أقف ــن املع ــات م ــال الزجاج ــدن / أقف ــن املع ــات م الزجاج
ــة،  ــة املعدني ــزاء الصلب ــة / األج ــع الحديدي ــة؛ القط ــال زنربكي ــات؛ أقف ــة للحاوي ــق معدني غل
الصغــرية؛ تركيبــات معدنيــة للنوافــذ؛ تركيبــات معدنيــة للمبــاين؛ أدوات حديديــة لألبــواب؛ 
ــة؛  ــري معزول ــية، وغ ــالك النحاس ــوم؛ األس ــالك األلومني ــوالذ؛ أس ــالك الف ــدي؛ أس ــلك حدي س
ــائع؛  ــدن ش ــن مع ــلك م ــرية؛ س ــلك الصه ــتثناء س ــائعة، باس ــة ش ــبائك معدني ــن س ــلك م س
ــراض  ــة ألغ ــة معدني ــدن؛ أرشط ــن املع ــام م ــلك لح ــط؛ س ــراض الرب ــدن ألغ ــن املع ــط م خي
الربــط / التغليــف أو أرشطــة ربــط معدنيــة؛ أبازيــم مــن معــدن شــائع ]أجــزاء صلبــة[؛ حــواف 
ــدن، أردواز  ــن املع ــات م ــة؛ خطاف ــف والتعبئ ــة للتغلي ــق معدني ــات[، رقائ ــدن ]حلق ــن املع م
التســقيف؛ خطافــات ]أجــزاء صلبــة مــن املعــدن[؛ قوامــط مــن املعــدن ]كالبــات[ / كالبــات 
ــدن  ــن املع ــات م ــس؛ تعريش ــل املالب ــدن لفواص ــن املع ــات م ــط[؛ خطاف ــدن ]قوام ــن املع م
ــة  ــدن الفض ــن مع ــات م ــدن؛ زركش ــن املع ــران م ــار باألف ــز الن ــدن؛ حواج ــن املع ــبكات م / ش
للمبــاين أو األثــاث؛ أجــزاء مــن الحديــد للنوافــذ؛ تركيبــات معدنيــة لألثــاث؛ تركيبــات معدنيــة 
ــان  ــدن؛ مرفق ــن املع ــات م ــوف الدراج ــزات وق ــدن؛ تجهي ــن املع ــة م ــود مدخن ــواب؛ عم لألب
مــن املعــدن للمواســري؛ وصــالت معدنيــة للمواســري؛ بــالط األرضيــات مــن املعــدن؛ بــالط مــن 
املعــدن للبنــاء؛ بــالط الجــدران مــن املعــدن؛ ألــواح رصــف معدنيــة؛ ألــواح معدنيــة للبنــاء؛ 
ــتثناء  ــائع، باس ــدن ش ــن مع ــام م ــروف وأرق ــدن؛ ح ــن املع ــة م ــدران الغرف ــة ج ــواح لتغطي أل
نــوع؛ ســبائك مــن القصديــر مطليــة بالفضــة؛ ســبائك مــن الفــوالذ؛ ســبائك مــن معــدن شــائع؛ 
ــكيل  ــد يف دور التش ــل حدي ــت؛ كت ــدن؛ الليموني ــن املع ــوات م ــاس؛ حش ــن النح ــبائك م س
ــض  ــدن؛ مقاب ــن املع ــزالج م ــان م ــل؛ قضب ــامري قف ــائع؛ مس ــدن ش ــن مع ــبائك م ــادن[؛ س ]مع
معدنيــة؛ مقابــض األبــواب مــن املعــدن؛ أكــامم ]أدوات صلبــة مــن املعــدن[؛ جلــب مواســري 
مــن املعــدن؛ أنبــوب متشــعب مــن املعــدن لخطــوط األنابيــب؛ الســقائف ]بٌنــى[ مــن املعــدن؛ 
صــواري مــن املعــدن؛ مــواد البنــاء الحراريــة مــن املعــدن؛ مــواد البنــاء مــن املعــدن؛ مــواد 
ــليح  ــواد التس ــانة؛ م ــدن، للخرس ــن املع ــليح، م ــواد التس ــري؛ م ــدن للمواس ــن املع ــة م تقوي
مــن املعــدن للبنــاء؛ مــواد التســليح مــن املعــدن ألحزمــة اآلالت؛ أدوات غلــق األبــواب، غــري 
الكهربائيــة / نوابــض لألبــواب، غــري الكهربائيــة؛ نوابــض ]أجــزاء صلبــة مــن املعــدن[؛ قوالــب 
معدنيــة لألفاريــز/ قوالــب تشــكيل معدنيــة لألفاريــز؛ أرقــام للمنــازل مــن املعــدن، غــري 
ــة  ــواح أبــواب مــن املعــدن؛ لوحــات اإلشــارات، غــري مضيئ ــاء معدنيــة؛ أل ــواح بن ــة؛ أل مضيئ
ــدن؛  ــن املع ــياج م ــاد س ــدن؛ أوت ــن املع ــة م ــات مناول ــدن؛ منص ــن املع ــة، م ــري ميكانيكي وغ
مســامري معدنيــة؛ مســامري ملولبــة مــن املعــدن؛ مســامري ربــط ملولبــة مــن املعــدن للكابــالت؛ 
محــاور ]بنيــات[ مــن املعــدن؛ الســتائر يف الهــواء الطلــق مــن املعــدن؛ لوحــات لكتابــة االســم 
مــن املعــدن / لوحــات التعريــف بالهويــة مــن املعــدن؛ منصــات تحميــل مــن املعــدن؛ منصــات 
ــدن؛  ــن املع ــر م ــب الخنازي ــدن؛ زرائ ــن املع ــع، م ــابقة التصني ــات س ــدن؛ منص ــن املع ــل م نق
ــدن؛  ــن املع ــواب م ــة؛ أب ــدن، فارغ ــن املع ــدد م ــرية للُع ــق كب ــدن؛ صنادي ــن املع ــل م صوامي
ــامري  ــامري[/ مس ــرية ]مس ــامري صغ ــامري؛ مس ــدن؛ مس ــن املع ــم م ــدن؛ دعائ ــن املع ــات م بواب
صغــرية الــرأس أو بــدون؛ مثبتــات لســيور اآلالت مــن املعــدن؛ وســائل وقايــة األشــجار مــن 
املعــدن؛ براشــيم مــن املعــدن؛ أحــواض معدنيــة لخلــط املونــة؛ خزانــات معدنيــة / خزائــن 
ــن  ــدران م ــات ج ــاء؛ تغليف ــدن للبن ــن املع ــف م ــاء؛ تغلي ــدن للبن ــن املع ــات م ــة؛ بطان معدني
ــن  ــراش م ــالت الف ــاء؛ عج ــة للبن ــدران معدني ــات ج ــة؛ بطان ــب معدني ــاء؛ أنابي ــدن للبن املع
املعــدن؛ عجــل لألثــاث مصنــوع مــن املعــدن؛ مجــاري مــن املعــدن لألبــواب املنزلقــة؛ بكــرات 
ــآالت؛  ــة ل ــرات املخصص ــالف البك ــدن؛ بخ ــن املع ــرات م ــة؛ بك ــر منزلق ــرات أط ــذ/ بك للنواف
إشــارات غــري مضيئــة وغــري ميكانيكيــة، مــن املعــدن؛ إشــارات للطريــق، غــري مضيئــة 
ــب؛  ــن الذه ــام م ــات؛ لح ــراس للحيوان ــة؛ أج ــات معدني ــدن؛ الفت ــن املع ــة، م ــري ميكانيكي وغ
لحــام مــن الفضــة؛ حامــالت أوعيــة مــن املعــدن؛ مســاند حطــب يف موقــد ]مناصــب[؛ 
ــرات  ــة للح ــبكات منخلي ــة؛ ش ــام معدني ــة أخت ــدن؛ أغطي ــن املع ــة م ــة الصيان ــة فتح أغطي
ــوج  ــد متم ــدن؛ قرمي ــن املع ــقيف م ــالط تس ــادن؛ ب ــن املع ــقف م ــدن؛ أس ــن املع ــة م مصنوع
مراكــب مــن املعــدن؛ مخالــب ملولبــة مــن املعــدن، حــامالت ســلك ]وصــالت شــد[؛ وصــالت 
ــال  ــة؛ أقف ــس معدني ــواح غط ــة؛ أل ــدن لألوعي ــن املع ــدادات م ــدن؛ س ــن املع ــة م ــد؛ أوعي ش
ــدن؛  ــن املع ــواب م ــات أب ــدن؛ مثبت ــن املع ــذ م ــات نواف ــة؛ مثبت ــري الكهربائي ــدن، غ ــن املع م
ــدن؛ أدوات  ــن املع ــواب م ــاف األب ــي[؛ أدوات إيق ــيارة الخلف ــدوق الس ــالت ]صن ــابك عج مش
إيقــاف النوافــذ مــن املعــدن؛ روافــد معدنيــة؛ ســقيفة معدنيــة / تعريشــة معدنيــة؛ قضبــان 
معدنيــة؛ مــزالج مصنــوع مــن املعــدن؛ مجمعــات املجــاري ]صاممــات[ مــن املعــدن؛ وصــالت 
ــة؛  ــري الكهربائي ــدن، غ ــن املع ــالت م ــالت كاب ــة / توصي ــري كهربائي ــدن، غ ــن املع ــالت م للكاب
ــدة  ــدن؛ أعم ــن املع ــاه م ــب املي ــات أنابي ــن اآلالت؛ صامم ــزاء م ــدا أج ــة، ع ــات معدني صامم
ــتائر  ــر؛ الس ــام والصه ــة للح ــان معدني ــام(؛ قضب ــة للح ــان معدني ــام )قضب ــدن؛ لح ــن املع م
ــدوارة مــن الصلــب؛ مغــالق معــدين؛ عــوارض معدنيــة / عــوارض مــن املعــدن؛ إطــار مــن  ال
املعــدن للبنــاء؛ عــوارض ارتــكاز درجــات الســلم ]أجــزاء مــن الســالمل[ مــن املعــدن؛ حلقــات 

ــض ــدن للمقاب ــن املع م

stretchers for iron bands [tension links]; door bolts of metal; bolts, flat; 
sash fasteners of metal for windows; box fasteners of metal; bottle 
closures of metal / bottle fasteners of metal; locks of metal for bags; 
closures of metal for containers; spring locks; ironmongery / hardware of 
metal, small; fittings of metal for windows; fittings of metal for building; 
ironwork for doors; iron wire; steel wire; aluminium wire; copper wire, 
not insulated; wire of common metal alloys, except fuse wire; wire of 
common metal; thread of metal for tying-up purposes; soldering wire of 
metal; bands of metal for tying-up purposes / wrapping or binding bands 
of metal; buckles of common metal [hardware]; flanges of metal [collars]; 
foils of metal for wrapping and packaging; hooks of metal for roofing 
slates; hooks [metal hardware]; cramps of metal [crampons] / crampons of 
metal [cramps]; hooks of metal for clothes rails; gratings of metal /grilles 
of metal; furnace fireguards of metal; trimmings of argent for buildings 
or furniture; ironwork for windows; fittings of metal for furniture; door 
fittings of metal; chimney shafts of metal; bicycle parking installations 
of metal; windows of metal; elbows of metal for pipes; junctions of metal 
for pipes; tile floorings of metal; tiles of metal for building; wall tiles of 
metal; paving slabs of metal; slabs of metal for building; wainscotting of 
metal; letters and numerals of common metal, except type; silver-plated 
tin alloys; steel alloys; alloys of common metal; brazing alloys; filings 
of metal; limonite; blooms [metallurgy]; ingots of common metal; lock 
bolts; latch bars of metal; knobs of metal; door handles of metal; sleeves 
[metal hardware]; pipe muffs of metal; manifolds of metal for pipelines; 
porches [structures] of metal; steel masts; masts of metal; refractory 
construction materials of metal; building materials of metal; reinforcing 
materials of metal for pipes; reinforcing materials, of metal, for concrete; 
reinforcing materials of metal for building; reinforcing materials of metal 
for machine belts; door closers, non-electric / doorsprings, non-electric; 
springs [metal hardware]; mouldings of metal for cornices / moldings 
of metal for cornices; house numbers of metal, non-luminous; building 
panels of metal; door panels of metal; signalling panels, non-luminous 
and non-mechanical, of metal; handling pallets of metal; palings of metal; 
bolts of metal; screws of metal; binding screws of metal for cables; 
arbours [structures] of metal; outdoor blinds of metal; nameplates of 
metal / identity plates of metal; loading pallets of metal; transport pallets 
of metal; platforms, prefabricated, of metal; pigsties of metal; nuts of 
metal; tool chests of metal, empty; doors of metal; gates of metal; posts 
of metal; nails; tacks [nails] / brads; machine beltfasteners of metal; tree 
protectors of metal; rivets of metal; troughs of metal for mixing mortar; 
tanks of metal / reservoirs of metal; linings of metal for building; cladding 
of metal for building; wall claddings of metal for building; tubbing of 
metal; wall linings of metal for building; bed casters of metal; furniture 
casters of metal; runners of metal for sliding doors; window pulleys 
/ sash pulleys; pulleys of metal, other than for machines; signs, non-
luminous and non-mechanical, of metal; road signs, non-luminous and 
non-mechanical, of metal; signboards of metal; bells for animals; gold 
solder; silver solder; cask stands of metal; firedogs [andirons]; manhole 
covers of metal; sealing caps of metal; insect screens of metal; roofing of 
metal; roofing tiles of metal; pantiles of metal; vice claws of metal; wire 
stretchers [tension links]; tension links; casks of metal; taps of metal for 
casks; diving boards of metal; locks of metal, other than electric; window 
fasteners of metal; door fasteners of metal; wheel clamps [boots]; door 
stops of metal; window stops of metal; joists of metal; latticework of 
metal / trellis of metal; rails of metal; latches of metal; drain traps [valves] 
of metal; cable joints of metal, non-electric / cablelinkages of metal, non-
electric; valves of metal, other than parts of machines; water-pipe valves 
of metal; poles of metal; rods of metal for brazing; rods of metal for 
brazing and welding; roller blinds of steel; shutters of metal; beams of 
metal / girders of metal; framework of metal for building; stringers [parts 
of staircases] of metal; ferrules of metal for handles

بأســم: او.يف.دي. امبورتــادورا اي ديســريبويدورا ال يت 
دي ايــه 

In the name of: O.V.D. IMPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA LTDA 

ــا/يب ار -  ــو. 2876 - كوريتيب ــا, ن ــواو بيتيغ ــوان: رو ج العن
يس اي يب 81070-001 - الربازيــل 

Address: Rua Joao Bettega, No. 2876 – Curitiba/PR – 
CEP 81070-001 – Brasil 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 15

( 20)

 Trade Mark No.: 32351العالمة التجارية رقم: 32351 

 In Class: 7يف الصنف: 7 

 Date: 19/10/2017التاريخ: 2017/10/19 

ــات  ــة؛ ملحق ــب كهربائي ــات عل ــب، فتاح ــات عل ــل: فتاح ــن اج م
بــدء  أجهــزة  واملطهــرات؛  العطــور  لنــر  كهربائيــة  مكنســة 
للمحــركات واملوتــورات؛ قارنــات أعمــدة اإلدارة]آالت[؛ قارنــات، 
غــري املخصصــة للمركبــات الربيــة؛ فــرش الهــواء إلضافــة اللــون؛ 
ــات  ــة ]آالت[؛ مغذي ــارط حراري ــب؛ مش ــة؛ أدوات تقلي ــرش هوائي ف
ــات  ــات املحــرك؛ مغذي ــن اآلالت[؛ أجهــزة التغذيــة لغالي ]أجــزاء م
قطــع  الجــرف؛  آلالت  شــوكات  جــرف؛  آالت  ُمناِوبَــات؛  مكريــن؛ 
ــاز  ــايئ؛ جه ــوس كهرب ــع ذو ق ــاز قط ــس؛ جه ــات مكب ــس/ حلق مكب
تلحيــم كهربــايئ؛ جهــاز لحــام، كهربــايئ؛ أجهــزة لحــام قــوس 
ــزة  ــف[؛ أجه ــتيك ]التغلي ــم البالس ــة لخت ــزة كهربائي ــايئ؛ أجه كهرب
رفــع؛ آالت جــر ]صيــد الســمك[؛ أجهــزة غســل؛ أجهــزة تنظيــف 
الحمــل؛  وتفريــغ  للحمــل  مناولــة  أجهــزة  البخــار؛  باســتخدام 
ــزة  ــاز؛ أجه ــل بالغ ــم، تعم ــزة تلحي ــل بالغاز/أجه ــام، تعم ــزة لح أجه
تَْصلِيــُب املَطَّــاِط ِبالِكرْبِيــت؛ ســخانات املــاء ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ 
املحاريــث؛ حلقــات الشــحوم ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ أدوات نــزع 
ــة  ــة؛ مكنس ــامري، كهربائي ــد املس ــة / أدوات ش ــامري، كهربائي املس
]آالت[؛  مطــارق  اآلالت[؛  مــن  مناشــري]أجزاء  نضــد  كهربائيــة؛ 
املضــارب، الكهربائيــة؛ صواعــق حــرات، كهربائيــة، لألغــراض 
ــف  ــرات ل ــركات؛ بك ــري ومح ــآالت، موات ــط ل ــان رب ــة؛ قضب املنزلي
]أجــزاء مــن اآلالت[؛ مضخــات ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ مضخــات 
مضخــات  [؛  املوتــورات  أو  املحــركات  اآلالت،  مــن  ]أجــزاء 
مفرغــة مــن الهــواء ]آالت[؛ مضخــات طــرد مركــزي؛ مضخــات 
هوائيــة ]تجهيــزات مــرأب[؛ مضخــات هــواء مضغــوط؛ مضخــات 
لتجهيــزات التدفئــة؛ مضخــات تزليــق؛ رؤوس الحفــر ]أجــزاء مــن 
ــآالت،  ــم ل ــالت تحك ــن اآلالت[؛ كاب ــزاء م ــر ]أج ــم الحف اآلالت[؛ لق
املحــركات أو املوتــورات؛ رحويــات؛ أونــاش؛ كتائــف االرتــكاز يف 
ــزاء  ــحم ]أج ــق الش ــن اآلالت[؛ صنادي ــزاء م ــامعات ]أج اآلالت؛ ش
أنابيــب  اآلالت[؛  مــن  ]أجــزاء  املرتكــز  صناديــق  اآلالت[؛  مــن 
ــن اآلالت[/  ــزاء م ــة ]أج ــركات؛ أغطي ــورات واملح ــادم يف املوت الع
ــن  ــزاء م ــة ]أج ــة علوي ــن اآلالت[؛ / أغطي ــزاء م ــة ]أج ــزاء واقي أج
اآلالت[؛ مكريــن؛ وصــالت عامــة للحركــة ]وصــالت “كــردان”[؛ آالت 
حاصــدة؛ آالت حاصــدة وآالت جنــي؛ آالت حاصــدة وآالت ربــط؛ 
آالت حــز ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ كتائــف تحميــل ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ 
أســطوانات دلفنــة؛ اســطوانات لــآالت؛ اســطوانات للمحــركات 
و املوتــورات؛ مشــعب العــادم للمحــركات؛ مــدكات]آالت[؛ آالت 

ضغــط النفايــات / آالت ضغــط القاممــة؛ ضواغــط ]آالت[؛ 

In Respect of: tin openers, electric / can openers, 
electric; vacuum cleaner attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants; starters for motors and 
engines; shaft couplings [machines]; couplings, other 
than for land vehicles; air brushes for applying colour; 
air brushes; agitators; thermic lances [machines]; 
feeders [parts of machines]; feeding apparatus for 
engine boilers; carburetter feeders; alternators; raking 
machines; rakes for raking machines; piston segments 
/ piston rings; electric arc cutting apparatus; electric 
welding apparatus; soldering apparatus, electric; 
electric arc welding apparatus; electrical apparatus 
for sealing plastics [packaging]; elevating apparatus; 
net hauling machines [fishing]; washing apparatus; 
cleaning appliances utilizing steam; handling apparatus 
for loading and unloading; soldering apparatus, 
gas-operated / welding apparatus, gas-operated; 
vulcanisation apparatus; water heaters [parts of 
machines]; ploughs; grease rings [parts of machines]; 
nail extractors, electric / nail pullers, electric; vacuum 
cleaners; saw benches [parts of machines]; rams 
[machines]; beaters, electric; whisks, electric, for 
household purposes; concrete mixers [machines]; 
connecting rods for machines, motors and engines; 
reels [parts of machines]; pumps [machines]; pumps 
[parts of machines, engines or motors]; vacuum pumps 
[machines]; centrifugal pumps; air pumps [garage 
installations]; compressed air pumps; pumps for 
heating installations; lubricating pumps; drilling heads 
[parts of machines]; drilling bits [parts of machines]; 
control cables for machines, engines or motors; 
capstans; winches; bearing brackets for machines; 
hangers [parts of machines]; grease boxes [parts of 
machines]; journal boxes [parts of machines]; exhausts 
for motors and engines; cowlings [parts of machines] / 
guards [parts of machines] / hoods [parts of machines]; 
carburetters; universal joints [Cardan joints]; reapers; 
reapers and threshers; reapers and binders; notchers 
[machine tools]; bearings [parts of machines]; rolling 
mill cylinders; cylinders for machines; cylinders for 
motors and engines; exhaust manifold for engines; 
rammers [machines]; waste compacting machines / 
trash compacting machines; compressors [machines]; 
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ــط  ــن اآلالت[؛ ضواب ــزاء م ــار ]أج ــات البخ ــواء؛ مكثف ــات اله  مكثف
ــة  ــط هوائي ــورات؛ ضواغ ــركات واملوت ــآالت واملح ــة ل هيدروليكي
لــآالت، املحــركات واملوتــورات؛ جهــاز تحويــل الوقــود ملحــركات 
املركبــات  عــدا  الــدوران،  عــزم  محــوالت  الداخــيل؛  االحــراق 
الربيــة؛ أرشطــة الصقــة للبكــرات؛ ســيور املروحــة للمحــركات 
واملوتــورات؛ ســيور املولــدات؛ ســيور املصعــد / ســيور رفع؛ ســيور 
لــآالت؛ ســيور املحــركات واملوتــورات؛ ســيور للناقــالت؛ ناقــالت 
ذات ســيور؛ مــآزر ]أجــزاء مــن آالت[ / مــآزر النقــل؛ وسالســل 
القيــادة، بخــالف املخصصــة للمركبــات الربيــة؛ أنصــال للقــش 
ــتخدام  ــق ]آالت[ لالس ــن؛ آالت متزي ــة للت ــال قاطع ــن[ /أنص ]الت
الصناعــي؛ قاطعــات ]آالت[؛ آالت جــز العشــب ]آالت[؛ أالت الزراعــة 
ــذرة /  ــري ال ــوب / آالت تقش ــري الحب ــدرس؛ آالت تقش ]آالت[؛ آالت ال
آالت تقشــري الــذرة والحبــوب؛ املــاس مــن مــاس الزَّجــاج ]أجــزاء 
مــن آالت[؛ مولــدات الدراجــات الهوائيــة؛ أجهــزة مكافحــة التلــوث 
االحــراق  ملحــركات  إشــعال  أجهــزة  واملوتــورات؛  للمحــركات 
الداخــيل؛ أجهــزة توفــري الوقــود للمحــركات واملوتــورات؛ فاتحــات 
أبــواب، كهربائيــة؛ فاتحــات نوافــذ، كهربائيــة، وســائل ســحب 
ــة؛ أدوات  ــذ، كهربائي ــاً، أدوات غلــق النواف ــتائر، تُــدار كهربائي الس
غلــق األبــواب ، كهربائيــة؛ فاتحــات أبــواب، هيدروليكيــة؛ فاتحــات 
ــة؛ أدوات  ــذ، هيدروليكي ــق النواف ــة؛ أدوات غل ــذ، هيدروليكي نواف
غلــق األبــواب ، هيدروليكيــة؛ وســائل حوامــة لألحــامل املتحركــة؛ 
ــواب،  ــات أب ــع؛ فاتح ــغيل للرف ــاز تش ــغيل املصاعد/جه ــاز تش جه
هوائيــة؛ فاتحــات نوافــذ، هوائيــة؛ أدوات غلــق النوافــذ، هوائيــة؛ 
ــآالت؛  ــاور ل ــق؛ مح ــدة املراف ــة؛ أعم ــواب ، هوائي ــق األب أدوات غل
أعمــدة نقــل، غــري املخصصــة للمركبــات الربيــة؛ القاذفــات؛ أقطــاب 
ــس  ــة؛ مكاب ــد زراعي ــع[؛ مصاع ــزة رف ــد ]أجه ــام؛ مصاع آلالت اللح
امتصــاص الصدمــات ]أجــزاء مــن آالت[ / مكابــس أوعيــة التوهــن 
قوالــب  تشــكيل  آالت  غاطســة؛  مكابــس   / آالت[  مــن  ]أجــزاء 
الطــرق؛ أجهــزة التغليــف؛ أجهــزة تلميــع الباركيــه بالشــمع، كهربائية؛ 
آالت ربــط الحــزم؛ أجهــزة ربــط القــش / أجهــزة لحــزم القــش؛ 
بكــرات، ميكانيكيــة، لخراطيــم مرنــة؛ حفــارات خنــادق ]محاريث[؛ 
منصــات حفــر، عامئــة أو غــري عامئــة؛ أجهــزة حفــر؛ حفــارات 
]آالت[؛ فــرش ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ فــرش الكربــون ]كهربائيــة[؛ 
للمكانــس  فــرش  اآلالت[؛  مــن  ]أجــزاء  كهربائيــاً  تُــدار  فــرش، 
الكهربائيــة؛ مكابــس الفاكهــة، كهربائيــة، لألغــراض املنزليــة؛ آالت 
ســحب معدنيــة؛ آالت لصــق ]آالت[؛ ســكاكن ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ 
الســكاكن، الكهربائيــة؛ أدوات ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ وأدوات تُحمــل 
ــدار باليــد؛ كاويــة لحــام، كهربائيــة؛ كاويــة  باليــد، بخــالف التــي تُ
لحــام، تعمــل بالغــاز؛ مرشــحات ]أجــزاء مــن اآلالت أو املحــركات[؛ 
مكابــس  للمحــركات؛  التربيــد،  هــواء  لتنظيــف  مرشــحات 
مرشــحات؛ أجهــزة نفــخ ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ منفــاخ الكــري؛ إزميــل 
ــن  ــزاء م ــو ]أج ــق حش ــة؛ صنادي ــة كهربائي ــارات يدوي ــآالت؛ حف ل
ــدرة يف  ــدات الق ــاء؛ مول ــدات للكهرب ــار؛ مول ــدات للتي اآلالت[؛ مول
ــزاء  ــات ]أج ــاء للبطاق ــة؛ غط ــد الرب ــوارئ؛ آالت لتمهي ــاالت الط ح
ــع و  ــزة رف ــع ]أجه ــآالت؛ مراف ــة ل ــات[؛ أدل ــع البطاق ــن آالت صن م
رفــع باملرفــاع[؛ تجهيــزات للتنظيــف املركــزي بالتفريــغ؛ تجهيــزات 
ــار  ــوادم الغب ــف ع ــزات لتنظي ــة؛ تجهي ــزات غربل ــف؛ تجهي للتكثي
ألغــراض التنظيــف؛ تجهيــزات غســل املركبــات / تجهيــزات لغســل 
املركبــات؛ تجهيــزات إزالــة الغبــار ألغــراض التنظيــف؛ ناقــالت 
أجهــزة  هوائيــة؛  أنابيــب،  ذات  ناقــالت   / هوائيــة  أنابيــب  ذات 
ــن  ــزاء م ــالت ]أج ــة؛ وص ــزة غربل ــن اآلالت[؛ أجه ــزاء م ــت ]أج مبي
محركات[/وصــالت إلحــكام الغلــق ]أجــزاء مــن محــركات[ وصــالت 
شــفرات  دلفنــة؛  معامــل  “كــردان”[؛  ]وصــالت  للحركــة  عامــة 
للمناشــري  التــن؛ شــفرات  ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ شــفرات قطــع 

ــن اآلالت[؛  ــزاء م ــائع ]أج ــن اآلالت[؛ الوش ــزاء م ]أج

 air condensers; steam condensers [parts of machines]; 
hydraulic controls for machines, motors and engines; 
pneumatic controls for machines, motors and engines; 
fuel conversion apparatus for internal combustion 
engines; torque converters, other than for land vehicles; 
adhesive bands for pulleys; fan belts for motors and 
engines; dynamo belts; elevator belts / lift belts; belts 
for machines; belts for motors and engines; belts for 
conveyors; belt conveyors; aprons [parts of machines] 
/ carriage aprons; driving chains, other than for land 
vehicles; transmission chains, other than for land 
vehicles; elevator chains [parts of machines]; straw 
[chaff] cutters / chaff cutters; shredders [machines] 
for industrial use; cutters [machines]; lawnmowers 
[machines]; cultivators [machines]; threshing machines; 
grain husking machines / corn husking machines / 
corn and grain husking machines; glaziers’ diamonds 
[parts of machines]; bicycle dynamos; anti-pollution 
devices for motors and engines; igniting devices for 
internal combustion engines; fuel economisers for 
motors and engines; door openers, electric; window 
openers, electric; curtain drawing devices, electrically 
operated; window closers, electric; door closers, 
electric; door openers, hydraulic; window openers, 
hydraulic; window closers, hydraulic; door closers, 
hydraulic; air cushion devices for moving loads; 
elevator operating apparatus / lift operating apparatus; 
door openers, pneumatic; window openers, pneumatic; 
window closers, pneumatic; door closers, pneumatic; 
crank shafts; axles for machines; transmission shafts, 
other than for land vehicles; ejectors; electrodes 
for welding machines; elevators [lifts]; agricultural 
elevators; shock absorber plungers [parts of machines] / 
dashpot plungers [parts of machines] / plunger pistons; 
swaging machines; wrapping machines; parquet wax-
polishers, electric; sheaf-binding machines; binding 
apparatus for hay / trussing apparatus for hay; reels, 
mechanical, for flexible hoses; ditchers [ploughs]; 
drilling rigs, floating or non-floating; excavators; 
diggers [machines]; brushes [parts of machines]; 
carbon brushes [electricity]; brushes, electrically 
operated [parts of machines]; brushes for vacuum 
cleaners; fruit presses, electric, for household purposes; 
metal drawing machines; labellers [machines]; knives 
[parts of machines]; knives, electric; tools [parts 
of machines]; hand-held tools, other than hand-
operated; soldering irons, electric; soldering irons, gas-
operated; filters [parts of machines or engines]; filters 
for cleaning cooling air, for engines; filter presses; 
bellows [parts of machines]; forge bellows; chisels for 
machines; electric hand drills; stuffing boxes [parts of 
machines]; current generators; generators of electricity; 
emergency power generators; harrows; card clothing 
[parts ofcarding machines]; guides for machines; 
cranes [lifting and hoisting apparatus]; central vacuum 
cleaning installations; condensing installations; sifting 
installations; dust exhausting installations for cleaning 
purposes; washing installations for vehicles / vehicle



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 17

لألغــراض  الكهربائيــة،  الخالطــات،  العــايل؛  الضغــط  غســاالت 
املركبــات؛  يف  املســتخدمة  غــري  الفرامــل،  بطانــات  املنزليــة؛ 
أجهــزة التشــحيم ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ املرافــع ]آالت[؛ مرافــع 
ذات تــروس وقطاعــات مســننة؛ مرافــع هوائيــة؛ مصابيــح لحــام؛ 
ــاز؛  ــل بالغ ــام تعم ــد لح ــاز؛ مواق ــل بالغ ــام تعم ــخ باللح ــري نف مواس
ــت؛  ــة التزيي ــل ذاتي ــاز؛ محام ــل بالغ ــة، تعم ــخ قاطع ــري نف مواس
ــن  ــزاء م ــش ]أج ــدة؛ خراطي ــل األعم ــل لنق ــة؛ محام ــل كروي محام
اآلالت[؛ خراطيــم مكنســة كهربائيــة؛ ذراع تدويــر ]أجــزاء مــن 
اآلالت  البخاريــة؛  املحــركات  الزجاجــات؛  تغطيــة  آالت  اآلالت[؛ 
الزراعيــة؛ آالت العجــن؛ آالت الحصــاد / آالت القــص والحصــاد؛ 
آالت الطــرد املركــزي / أجهــزة الطــرد املركــزي ]آالت[؛ آالت الحصــاد 
الهــواء املضغــوط؛  القطــع؛ آالت  القــص والحصــاد؛ آالت  / آالت 
البيــع / آالت التوزيــع، ذاتيــة  آالت املطبــخ، الكهربائيــة *؛ آالت 
التشــغيل؛ موزعــات أرشطــة الصقــة ]آالت[؛ آالت الجلفنــة؛ آالت 
الطــالء الكهربــايئ؛ آالت املناولــة، ذاتيــة التشــغيل ]يدويــة[؛ آالت 
ــجاد،  ــل الس ــزة لغس ــيم؛ آالت وأجه ــري؛ آالت تقس ــة؛ آالت تقش غربل
كهربائيــة؛ آالت وأجهــزة للتنظيــف، كهربائيــة؛ آالت وأجهــزة للصقــل 
أجهــزة  كهربائيــة؛  بالشــمع،  للصقــل  وأجهــزة  آالت  ]كهربائيــة[؛ 
تلميــع األحذيــة، كهربائيــة؛ آالت لحــام، كهربائيــة؛ آالت التعبئــة؛ 
آالت الطحــن؛ آالت الخلــط؛ آالت التجليــخ؛ آالت التشــطيب؛ شــحذ 
ــم؛  ــن؛ آالت تحجي ــن[ / آالت س ــفرات آالت ]س ــحذ ش آالت؛ آالت ش
آالت املعالجــة بالقــار؛ آالت تهذيــب بالقطــع / أجهــزة للتســوية / 
ــع  ــط؛ آالت صن ــط؛ آالت الخل ــغيل اآليل؛ آالت التخطي ــزة للتش أجه
تهذيــب  آالت  الحــوايش؛  لعمــل  آالت  الثنــي؛  آالت  البطاقــات؛ 
بالقطــع / أجهــزة للتســوية / أجهــزة للتشــغيل اآليل؛ آالت رصف؛ 
آالت التعبئــة والتغليــف؛ آالت مــلء الزجاجــات؛ آالت الشــطف؛ 
ــل  ــال ؛ آالت لعم ــع الحب ــم؛ آالت صن ــر يف املناج ــغال الحف آالت أش
آالت  الرشــيح؛  آالت  الغــزل؛  آالت  الغليــظ؛  الصــويف  النســيج 
التشــكيل؛ آالت الحفــر؛ آالت النقــش؛ أجهــزة الرفــع؛ آالت الطباعــة؛ 
آالت الطباعــة لالســتخدام عــى الصفائــح املعدنيــة؛ الغســاالت 
]املغســلة[؛ آالت غســل الزجاجــات؛ غســاالت الصحــون؛ آالت نقــر 
/ آالت التقليــم؛ آالت طحــن الدقيــق؛ آالت قولبــة / آالت تشــكيل؛ 
آالت ملعالجــة البالســتيك؛ آالت الــيك؛ آالت للطــالء؛ آالت خياطــة 
؛ آالت تثبيــت؛ آالت لنــر التــن بغيــة تجفيفــه؛ آالت اللولبــة؛ آالت 
قطــع القوالــب ودقهــا/ آالت دق الصواميــل؛ ؛ آالت التعشــيب؛ آالت 
وضــع األختــام؛ آالت إحــكام الغلــق لألغــراض الصناعيــة؛ آالت فــرز 
ــة؛  ــراض الصناعي ــفط لألغ ــواء؛ آالت ش ــفط اله ــة؛ آالت ش للصناع
إطــارات  الزجاجــات؛  عــى  الســدادات  بوضــع  الخاصــة  اآلالت 
الغــزل؛ آالت ذات أرضيــة متحركــة ؛ آالت الصباغــة؛ آالت عــر 
لغســيل املالبــس؛ آالت النجــارة؛ آالت تشــكيل املعــادن؛ آالت عمــل 
التعبئــة؛  الحجــر؛ آالت األعــامل الزجاجيــة؛ آالت تجديــل؛ آالت 
آالت إحــكام غلــق الزجاجــات؛ آالت التقشــري؛ آالت تثقيــب؛ آالت 
لبــر الخــرضاوات؛ مجففــات تدومييــة ]غــري ســاخنة[؛ آالت نفــخ؛ 
ــة؛  ــارق الكهربائي ــن اآلالت[. املط ــزاء م ــارق ]أج ــن؛ املط آالت طح
مطــارق تعمــل بالقــدرة؛ املطــارق الهوائيــة؛ مطــارق امليــل؛ آليــات 
ــب  ــة دوالي ــورات؛ مجموع ــركات أو املوت ــآالت أو املح ــم ل التحك
طــاوالت  الربيــة؛  املركبــات  آليــات  غــري  الدفــع،  آليــات  آللــة؛ 
لــآالت؛ أجهــزة خلــط ]آالت[؛ مطاحــن القهــوة، بخــالف التــي 
تعمــل يدويــاً؛ مطاحــن املطبــخ ، الكهربائيــة؛ مطاحــن ]آالت[؛ 
نوابــض ]أجــزاء مــن آالت[؛ قوالــب ]أجــزاء مــن آالت[ / مصوغــات 
ــاحنات؛  ــات للش ــات/ رافع ــع للعرب ــع؛ رواف ــن آالت[؛ رواف ــزاء م ]أج
محــركات الهــواء املضغــوط؛ محــركات هيدروليكيــة وموتــورات؛ 
ــة؛  ــات الربي ــتخدمة يف املركب ــري املس ــة، غ ــورات، الكهربائي املوت
ــكاكن آلالت  ــن اآلالت[؛ س ــزاء م ــزات ]أج ــري؛ مرتك ــل مناش سالس
القــص؛ مجــارف، ميكانيكيــة؛ أحجــار تجليــح ]أجــزاء مــن آالت[ / 

ــن اآلالت[. ــزاء م ــحذ ]أج ــالت ش عج

 washing installations; dust removing installations for 
cleaning purposes; pneumatic tube conveyors / tube 
conveyors, pneumatic; housings [parts of machines]; 
winnowers; joints [parts of engines] / sealing joints 
[parts of engines]; universal joints [Cardan joints]; 
rolling mills; blades [parts of machines]; chaff cutter 
blades; saw blades [parts of machines]; shuttles [parts 
of machines]; high pressure washers; blenders, electric, 
for household purposes; brake linings, other than 
for vehicles; lubricators [parts of machines]; jacks 
[machines]; rack and pinion jacks; pneumatic jacks; 
soldering lamps; soldering blow pipes, gas-operated; 
gas-operated blow torches; cutting blow pipes, gas-
operated; self-oiling bearings; ball-bearings; bearings 
for transmission shafts; chucks [parts of machines]; 
vacuum cleaner hoses; cranks [parts of machines]; 
bottle capping machines; steam engines; agricultural 
machines; kneading machines; harvesting machines / 
mowing and reaping machines; centrifugal machines / 
centrifuges [machines]; harvesting machines / mowing 
and reaping machines; cutting machines; compressed 
air machines; kitchen machines, electric*; vending 
machines / distribution machines, automatic; adhesive 
tape dispensers [machines]; galvanizing machines; 
electroplating machines; handling machines, automatic 
[manipulators]; sifting machines; peeling machines; 
dividing machines; machines and apparatus for carpet 
shampooing, electric; machines and apparatus for 
cleaning, electric; machines and apparatus for polishing 
[electric]; machines and apparatus for wax-polishing, 
electric; shoe polishers, electric; welding machines, 
electric; packing machines; milling machines; mixing 
machines; grinding machines; finishing machines; 
sharpening machines; blade sharpening [stropping] 
machines / stropping machines; sizing machines; 
tarring machines; trimming machines / apparatus for 
dressing / apparatus for machining; planing machines; 
beating machines; carding machines; bending 
machines; hemming machines; trimming machines 
/ apparatus for dressing / apparatus for machining; 
drainage machines; packaging machines; bottle filling 
machines; rinsing machines; mineworking machines; 
cord making machines; friezing machines; spinning 
machines; filtering machines; foundry machines; 
drilling machines; engraving machines; lifting 
apparatus; printing machines; printing machines for 
use on sheet metal; washing machines [laundry]; bottle 
washing machines; dishwashers; mortising machines 
/ paring machines; flour mill machines; moulding 
machines / molding machines; machines for processing 
plastics; ironing machines; painting machines; stitching 
machines; riveting machines; tedding machines; 
threading machines; die-cutting and tapping machines 
/ nut-tapping machines; weeding machines; stamping 
machines; sealing machines for industrial purposes; 
sorting machines for industry; air suction machines; 
suction machines for industrial purposes; bottle 
stoppering machines; spinning frames; earth moving 
machines; dyeing machines; wringing
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ــاد ]آالت[؛  ــة الرم ــن اآلالت[؛ آالت غربل ــزاء م ــل ]آالت أو أج  املناخ
قواطــع اللحــم ]آالت[ / مفــارم اللحــم ]آالت[؛ املكابــس ]أجــزاء 
مــن اآلالت أو املحــركات[؛ مكابــس امتصــاص الصدمــات ]أجــزاء 
مــن آالت[ / مكابــس أوعيــة التوهــن ]أجــزاء مــن آالت[ / مكابــس 
غاطســة؛ مدافــع هــواء مضغــوط لقــذف املــواد الصمغيــة؛ مدافــع 
]أجــزاء  املثقــاب  أظــرف  تنعيــم؛  مكابــس  كهربائيــة؛  للصمــغ، 
ــاب  ــرف املثق ــم؛ أظ ــس تنعي ــالء؛ مكاب ــع رش للط ــن آالت[ مداف م
ــل  ــة؛ أدوات حم ــاك األدوات اآللي ــائل إلمس ــن آالت[؛ وس ــزاء م ]أج
ــذ؛  ــس النبي ــبتية؛ مكاب ــس س ــن اآلالت[؛ مكاب ــزاء م ــفرات ]أج ش
الطعــام  الصناعيــة[؛ أجهــزة معالجــة  مكابــس ]آالت لألغــراض 
آالت   / ]آالت[  مرشــات   / ]آالت[  ســحق  أجهــزة  الكهربائيــة؛   ،
الــرش؛ آالت ســحق املجــاري / أجهــزة ســحق املجــاري، ثقــوب 
آلالت التثقيــب؛ موانــع تــرسب البخــار؛ أجهــزة إشــعاع ]تربيــد[ 
للمحــركات واملوتــورات؛ منصــات تحميــل؛ مخفضــات الضغــط 
ــزة  ــن اآلالت[؛ أجه ــزاء م ــة ]أج ــزة منظم ــن اآلالت[؛ أجه ــزاء م ]أج
ــآالت  ــة ل ــامت الرسع ــن اآلالت[؛ منظ ــزاء م ــط ]أج ــة للضغ منظم
إلزالــة  محــراث  املحــراث؛  نصــل  واملوتــورات؛  واملحــركات 
العشــب؛ آالت تســوية؛ عجــالت حــرة لغــري املركبــات األرضيــة؛ 
محامــل  دلفينيــة؛  محامــل  لــآالت؛  عجــالت  غــزل؛  عجــالت 
مضــادة لالحتــكاك لــآالت/ وســائد مضــادة لالحتــكاك لــآالت؛ 
ــة  ــة/ مدحل ــة بخاري ــرات *؛ محدل ــن اآلالت[؛ بك ــزاء م ــرات ]أج بك
طــرق؛ مدحلــة طباعــة؛ حقائــب للمكانــس الكهربائيــة؛ أجــزاء 
فواصــل  ]آالت[؛  زراعــة  أجهــزة  مكابــس؛  مكابس/حلقــات  مــن 
الحبــوب؛ مناشــري ]آالت[؛ ســنادة منزلقــة ]أجــزاء مــن اآلالت[. 
طبــول ]أجــزاء مــن اآلالت[. خزانــات التوســع ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ 
مقــص، كهربــايئ؛ أجهــزة خضخضــة. صنابــري ]أجــزاء مــن اآلالت 
أو املحــركات أو املوتــورات[؛ وفواصــل املــاء / محابــس الــرف؛ 
املخــارط ]أدوات لــآالت[. أدوات القــص، الكهربائيــة؛ وســائل جــز 
ــتثناء  ــالت، باس ــآالت؛ ناق ــالت ل ــم؛ ناق ــب املناج ]آالت[؛ آالت ثق
املخصصــة للمركبــات الربيــة؛ الناقــالت ]آالت[؛ وســائل نقــل تعمــل 
بضغــط الهــواء؛ آالت ســحق؛ أكيــاس قابلــة للتخلــص منها بســهولة 
)أكيــاس القاممــة ]النفايــات[( / التخلــص مــن الفضــالت / التخلــص 
ــارات  ــات ]آالت[؛ الكس ــن النفاي ــص م ــات / أدوات التخل ــن النفاي م
ــن  ــزاء م ــة ]أج ــادالت الحراري ــة؛ املب ــخ، كهربائي ــتخدام املطب الس
ــركات  ــن ملح ــن اآلالت[؛ مداخ ــزاء م ــل ]أج ــب املرج اآلالت[؛ أنابي
الضغــط  صاممــات  اآلالت[؛  مــن  ]أجــزاء  صاممــات  املراجــل؛ 
]أجــزاء مــن اآلالت[؛ آالت / آالت التفتيــت ]آالت[ / آالت الــرش؛ آالت 

ــركات ــري واملح ــراوح للموات ــذ؛ م الرذي

machines for laundry; woodworking machines; metalworking 
machines; stone-working machines; glass-working machines; 
braiding machines; filling machines; bottle sealing machines; 
peeling machines; punching machines; grating machines 
for vegetables; spin driers [not heated]; blowing machines; 
grinding machines; hammers [parts of machines]; electric 
hammers; power hammers; pneumatic hammers; tilt hammers; 
control mechanisms for machines, engines or motors; machine 
wheelwork; propulsion mechanisms, other than for land 
vehicles; tables for machines; mixers [machines]; coffee 
grinders, other than hand-operated; kitchen grinders, electric; 
mills [machines]; springs [parts of machines]; moulds [parts 
of machines] / molds [parts of machines]; hoists; waggon 
lifts / truck lifts; compressed air engines; hydraulic engines 
and motors; motors, electric, other than for land vehicles; 
chain saws; journals [parts of machines]; knives for mowing 
machines; shovels, mechanical; grindstones [parts of machines] 
/ sharpening wheels [parts of machines]; sieves [machines or 
parts of machines]; cinder sifters [machines]; meat choppers 
[machines] / meat mincers [machines]; pistons [parts of 
machines or engines]; shock absorber plungers [parts of 
machines] / dashpot plungers [parts of machines] / plunger 
pistons; pistons for cylinders; compressed air guns for the 
extrusion of mastics; glue guns, electric; spray guns for paint; 
smoothing presses; drill chucks [parts of machines]; holding 
devices for machine tools; blade holders [parts of machines]; 
basket presses; wine presses; presses [machines for industrial 
purposes]; food processors, electric; pulverisers [machines] / 
atomisers [machines] / spraying machines; sewage pulverizers 
/sewage pulverisers; punches for punching machines; steam 
traps; radiators [cooling] for motors and engines; loading 
ramps; pressure reducers [parts of machines]; regulators [parts 
of machines]; pressure regulators [parts of machines]; speed 
governors for machines, engines and motors; ploughshares; 
turf removing ploughs; trueing machines; freewheels, other 
than for land vehicles; spinning wheels; machine wheels; roller 
bearings; anti-friction bearings for machines / anti-friction 
pads for machines; pulleys [parts of machines]; pulleys*; 
steamrollers / road rollers; printing rollers for machines; 
vacuum cleaner bags; piston segments / piston rings; sowers 
[machines]; grain separators; saws [machines]; slide rests [parts 
of machines]; drums [parts of machines]; expansion tanks 
[parts of machines]; scissors, electric; churns; taps [parts of 
machines, engines or motors]; water separators / drain cocks; 
lathes [machine tools]; shears, electric; clippers [machines]; 
mine borers; transmissions for machines; transmissions, other 
than for land vehicles; conveyors [machines]; pneumatic 
transporters; crushing machines; garbage [waste] disposals 
/ garbage disposals / waste disposals / waste disposers 
[machines]; crushers for kitchen use, electric; heat exchangers 
[parts of machines]; boiler tubes [parts of machines]; flues for 
engine boilers; valves [parts of machines]; pressure valves 
[parts of machines]; pulverisers [machines] / atomisers 
[machines] / spraying machines; fans for motors and engines
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 Trade Mark No.: 32352العالمة التجارية رقم: 32352 

 In Class: 8يف الصنف: 8 

 Date: 19/10/2017التاريخ: 2017/10/19 

مــن اجــل: فتاحــات العلــب، فتاحــات العلــب غــري الكهربيــة ، 
ــات/ ــالت؛ الكامش ــات؛ عت ــة؛ رافع ــاحذ مطرقي ــة؛ مش ــري الكهربي غ

الزرديــات  الطوليــة؛  الزرديــات  الدائرية/مالقــط؛  الزرديــات 
يدويــة[؛  ]أدوات  األســالك  فصــل  أدوات  للمســامري؛  الدائريــة 
ــحق  ــاون للس ــة؛ ه ــة الجلدي ــات الدائري ــة/ الزردي ــط الجلدي املالق
]أدوات يدويــة[؛ أنــواع فــوالذ الشــحذ/أنواع فــوالذ الســكاكن؛ 
ــة[؛  ــيب ]أدوات يدوي ــوك تعش ــة[؛ ش ــرف ]أدوات يدوي ــوك الج ش
ــوائل  ــة الس ــة؛ أدوات لتصفي ــات منجلي ــال؛ حلق ــز الرم ــال لحج أم
النباتيــة،  اآلفــات  لتدمــري  جهــاز  يدويــة[؛  ]أدوات  بالرويــق 
ــراب؛  ــحل؛ ح ــس مس ــة[؛ مقاب ــد ]أدوات يدوي ــل بالي ــدكات؛ تعم م
ســاحبات  املســامري،  إخــراج  أدوات  األســامك؛  لصيــد  حــراب 
املســامري/تعمل باليــد، أجهــزة تبخــري مبيــد للحــرات؛ تعمــل 
]أدوات  للحــرات  مبيــد  ترذيــذ  يدويــة[/أدوات  ]أدوات  باليــد 
يدويــة[/ أدوات رش مبيــد للحــرات ]أدوات يدويــة[؛ قضبــان 
قاطعــة ]أدوات يدويــة[؛ مضخــات هوائيــة، مضخــات هوائيــة؛ 
تعمــل باليــد*؛ مشــابك للنجاريــن أو النحاســن؛ لقــم ]أجــزاء مــن 
ــة،  ــرات يدوي ــة؛ حف ــارات ثديي ــار؛ حف ــاب نج ــة[؛ مثق أدوات يدوي
ــة[؛  ــر ]أدوات يدوي ــد؛ أدوات حف ــل بالي ــي؛ تعم ــر النق ــر للحف إب
مخــرزات جــدل؛ صناديــق القطــع املائــل ]ســطح مشــطوب زاوي 
)أمريــيك([ ]أدوات يدويــة[؛ مطرقــات نقــر/ مطرقــات هرميــة؛ 
املطــاوي؛ ممشــقات ]أدوات يدويــة[؛ إطــارات للمناشــري اليدويــة؛ 
مفاتيــح ربــط؛ ســقاطات؛ غــري كهربائيــة ]أدوات يدويــة[؛ مفاتيــح 
ــيور  ــة[؛ س ــط ]أدوات يدوي ــح رب ــل ]أدوات يدوية[/مفاتي صوامي
مغــارف  املســجات؛  املالعــق*؛  األزاميــل؛  ]أصحــاب[؛  األدوات 
مشــحذات  يدويــة[؛  ]أدوات  مغــارف  يدويــة[؛  ]أدوات  ســباكة 
ــع ]أدوات  ــة[؛ أدوات قط ــوب ]أدوات يدوي ــات األنب ــة؛ قاطع جلدي
ــارق  ــة[؛ مط ــزة يدوي ــب ]أجه ــات العش ــع*؛ قصاص ــة[؛ قواط يدوي
ــع  ــة[؛ أدوات قط ــزازات ]أدوات يدوي ــة[؛ مح ــمة ]أدوات يدوي برش
ماســات  الســواطري؛  ]الســكاكن[؛  التقطيــع  أدوات  املائــدة*؛ 
زجاجيــة ]أجــزاء مــن األدوات اليدويــة[؛ معــازق ]أدوات يدويــة[؛ 
]أدوات[؛  قواديــم  يدويــة[؛  ]أدوات  التطعيــم  أدوات  املعــاول؛ 
]أدوات  املعجــون  بســط  ســكاكن  يدويــة[؛  ]أدوات  حفــارات 
يدويــة[؛ ســكاكن لوحيــة؛ مربعــات ]أدوات يدويــة[؛ أدوات طبــع 
نقــي ]أدوات يدويــة[؛ أدوات ختــم خارجــي ]أدوات يدويــة[/ 
طوابــع ]أدوات يدويــة[؛ حــامالت أســالك معدنيــة ]أدوات يدويــة[؛ 
حــامالت أرشطــة معدنيــة ]أدوات يدويــة[؛ ســكاكن الهوايــات 
]املشــارط[؛ مجموعــات تجميــل األظافــر؛ قطــع متديــد لدعامــات 
لذكــور اللولبــة؛ ســكاكن*؛ ســكاكن الصيــد؛ ســكاكن خزفيــة؛ 
ــرضوات/ ــكاكن الخ ــات الخرضوات/س ــم؛ مرح ــكاكن التقلي س

مقطعــات الخــرضوات؛ ســكاكن مطويــة؛ ســكاكن التحجيــم؛ 
أدوات البســتنة، أدوات يدويــة، تعمــل باليــد؛ حفــارات خنــادق 
ــة[؛ أدوات  ــة ]أدوات يدوي ــاط الفاكه ــة[؛ أدوات التق ]أدوات يدوي
ختــم خارجــي ]أدوات يدويــة[/ طوابــع ]أدوات يدويــة[؛ أدوات 
ــكاوي  ــة[؛ م ــري ]أدوات يدوي ــة[؛ أدوات تقش ــري ]أدوات يدوي تقص
]أدوات يدويــة غــري كهربائيــة[؛ شــفرات للمســتويات؛ مــكاوي 
مســطحة؛ مــكاوي ســحج؛ مــكاوي جلفطــة؛ مالقــط مجعــدة؛ 
مــكاوي القولبــة/ مــكاوي الصــب؛ مــكاوي العقــص؛ مــكاوي التلميــع 
ــل  ــة؛ منج ــل ذيلي ــل؛ مناج ــع؛ مناج ــكاوي التلمي ــع[/ م ]أدوات تلمي
هينولــت؛ منفاخــات املوقــد ]أدوات يدويــة[؛ شــوكات زراعيــة 
مخــرازات؛  يدويــة[؛  ]أدوات  الطحــن  قواطــع  يدويــة[؛  ]أدوات 
مثقبــات ]أدوات يدويــة[؛ شــوكات الطاولــة؛ مظفــارات ]أدوات 

In Respect of: tin openers, non-electric / can openers, non-
electric; hammer sharpeners; levers; crow bars; pincers / nippers 
/ tongs; pliers; nail nippers; wire strippers [hand tools]; cuticle 
tweezers / cuticle nippers; mortars for pounding [hand tools]; 
sharpening steels / knife steels; rakes [hand tools]; weeding 
forks [hand tools]; sand trap rakes; scythe rings; implements for 
decanting liquids [hand tools]; apparatus for destroying plant 
parasites, hand-operated; rams [hand tools]; reamer sockets; 
harpoons; harpoons for fishing; nail extractors, hand-operated / 
nail pullers, hand-operated; insecticide vaporizers [hand tools] 
/ insecticide atomizers [hand tools] / insecticide sprayers [hand 
tools]; cutter bars [hand tools]; air pumps, hand-operated; 
hand pumps*; clamps for carpenters or coopers; bits [parts of 
hand tools]; carpenters’ augers; breast drills; hand drills, hand-
operated; engraving needles; graving tools [hand tools]; marline 
spikes; mitre [miter (Am.)] boxes [hand tools]; pickhammers /
bushhammers; penknives; hackles [hand tools]; frames for 
handsaws; tap wrenches; screwdrivers, non-electric; ratchets 
[hand tools]; spanners [hand tools] /wrenches [hand tools]; tool 
belts [holders]; chisels; spoons*; trowels; foundry ladles [hand 
tools]; ladles [hand tools]; leather strops; tube cutters [hand 
tools]; cutting tools [hand tools]; cutters*; lawn clippers [hand 
instruments]; riveting hammers [hand tools]; fullers [hand 
tools]; cutlery*; choppers [knives]; cleavers; glaziers’ diamonds 
[parts of hand tools]; hoes [hand tools]; mattocks; grafting tools 
[hand tools]; adzes [tools]; diggers [hand tools]; spatulas [hand 
tools]; palette knives; squares [hand tools]; embossers [hand 
tools]; stamping-out tools [hand tools] / stamps [hand tools]; 
metal wire stretchers [hand tools]; metal band stretchers [hand 
tools]; hobby knives [scalpels]; manicure sets; extension pieces 
for braces for screw taps; knives*; hunting knives; ceramic 
knives; pruning knives; vegetable slicers / vegetable knives / 
vegetable shredders; budding knives; scaling knives; garden 
tools, hand-operated; hand tools, hand-operated; ditchers [hand 
tools]; fruit pickers [hand tools]; stamping-out tools [hand 
tools] / stamps [hand tools]; fulling tools [hand tools]; scraping 
tools [hand tools]; irons [non-electric hand tools]; blades for 
planes; flat irons; plane irons; caulking irons; curling tongs; 
moulding irons / molding irons; crimping irons; polishing 
irons [glazing tools] / glazing irons; scythes; sickles; hainault 
scythes; fireplace bellows [hand tools]; agricultural forks [hand 
tools]; milling cutters [hand tools]; awls; punches [hand tools]; 
table forks; gouges [hand tools]; fish tapes [hand tools] / draw 
wires [hand tools]; rabbeting planes; agricultural implements, 
hand-operated; vegetable choppers; abrading instruments 
[hand instruments]; blade sharpening instruments; stropping 
instruments; tube cutting instruments; blades [weapons]; blades 
[hand tools]; saw blades [parts of hand tools]; shear blades; 
files [tools]; rasps [hand tools]; needle files; emery files; lifting 
jacks, hand-operated; hatchets; axes; machetes; earth rammers 
[hand tools]; 
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 يدويــة[؛ رشائــط ســمكية ]أدوات يدوية[/كابــالت ســحب ]أدوات 
يدويــة[؛ مســحاج افــراز؛ األدوات الزراعيــة، قواطــع خــرضاوات؛ 
تعمــل باليــد؛ الخضــار؛ أدوات بــري ]األجهــزة اليدويــة[؛ أدوات 
ــفرات  ــة؛ ش ــع األنبوبي ــم؛ أدوات القط ــفرة؛ أدوات التحزي ــحذ ش ش
]أســلحة[؛ شــفرات ]أدوات يدويــة[؛ شــفرات منشــارية ]أجــزاء 
ــة  أدوات يدويــة[؛ شــفرات قــص؛ ملفــات ]أدوات[؛ مــربدات محبب
ســنفرة؛  ملفــات  إبريــة؛  ملفــات  يدويــة[؛  ]أدوات  القطعيــة 
ــل؛  ــؤوس؛ مناج ــد؛ ف ــتخدمة بالي ــرية؛ مس ــؤوس صغ ــات، ف مرفاع
ــة[؛ أدوات  ــارق ]أدوات يدوي ــة[؛ مط ــدكات األرض ]أدوات يدوي م
قــص  ماكينــات  ثقــوب؛  موســعات  يدويــة[؛  ]أدوات  توســعة 
اللحيــة؛ مطرقــات ]األدوات اليدويــة[؛ املطــارق الثقيلــة؛ املطــارق 
ــكاكن التنميــق ]أدوات يدويــة[  الحجريــة؛ مطــارق ماســونية، س
]أدوات  اللحــم  فرامــات  يدويــة[/  ]أدوات  التقطيــع  ســكاكن   /
يدويــة[؛ القواطــع املجدليــة ]أدوات يدويــة[؛ مجــارف ]أدوات 
ــحذ؛  ــار ش ــع/ أحج ــار قط ــة[؛ أحج ــة ]أدوات يدوي ــة[؛ مجرف يدوي
أحجــار تجليــح ]أدوات يدويــة [/ أحجــار ســن ]أدوات يدويــة 
ــة[ / ــة ]أدوات يدوي ــم اللولب ــة [؛ لق ــن ]أدوات يدوي ــالت س [/ عج

ــة ]أدوات  ــع ملولب ــة[ / أدوات قط ــة ]أدوات يدوي ــم اللولب ــة لق كف
أدوات  الثقــب؛  أدوات  يدويــة[؛  ]أدوات  ثقــب  أدوات  يدويــة[؛ 
ســحب املســامري ]أدوات يدويــة[؛ ِمعــول؛ ِمعــول ]أدوات يدويــة[؛ 
يدويــة[؛  ]أدوات  قصــف  مدقــات   / يدويــة[  ]أدوات  مــدكات 
مالقيــط؛ بنــادق ]أدوات يدويــة[؛ بنــادق جلفطــة؛ غــري كهربائيــة؛ 
تقليــم  أدوات  التقشــري؛  ســكاكن  ســحب؛  ســكاكن  طائــرات؛ 
ــل  ــة[؛ أدوات حم ــر ]أدوات يدوي ــالت حف ــل؛ حام ــجار؛ مناج األش
املنشــار؛ لقــم اللولبــة ]أدوات يدويــة[ / طــوب ملولــب ]أدوات 
ــزة  ــة[؛ أجه ــة ]أدوات يدوي ــط ملولب ــع خي ــط قواط ــة[ / خي يدوي
مبيــد  ترذيــذ  يدويــة[/أدوات  ]أدوات  للحــرات  مبيــد  تبخــري 
للحــرات ]أدوات يدويــة[/ أدوات رش مبيــد للحــرات ]أدوات 
للتقشــري  كاويــات  يدويــة[؛  ]أدوات  للمركــز  مثاقــب  يدويــة[؛ 
ــطات ]أدوات  ــري؛ كاش ــب البيط ــكاكن الطبي ــة[؛ س ]أدوات يدوي
ــح ]أدوات  ــار تجلي ــة[؛ أحج ــمة ]أدوات يدوي ــة[؛ أدوات برش يدوي
يدويــة[؛ /عجــالت شــحذ ]أدوات يدويــة[؛ عجــالت للطحــن ) 
صنفــرة(؛ ســيوف؛ مثقــاب للمســامري؛ محاقــن لــرش املبيــدات 
الحريــة؛ مناشــري ]أدوات يدويــة[؛ مناشــري مقوســة؛ مناشــري 
دليليــة؛ حلقــات مخرمــة ]قطــع معدنيــة تكــى بهــا األصابــع يف 
املالكمــة[ / قطــع معدنيــة تكــى بهــا األصابــع يف املالكمــة؛ 
أدوات حمــل أحجــار الشــحذ؛ كاويــات تحضرييــة ]أدوات يدويــة[؛ 
إزميــل نقــر؛ أدوات الطــاوالت ]الســكاكن والشــوك واملالعــق[ / 
ــة  ــات ملولب ــق[. لوح ــوك واملالع ــكاكن والش ــدة ]الس أدوات املائ
الكامشــات/الزرديات  اليدويــة[؛  ]األدوات  الصنابــري  حلقيــة؛ 
الدائرية/مالقــط؛ مقصــات تقليــم؛ املقصــات؛ آالت القــص ]أدوات 
يدويــة[؛ مقــص؛ املقصــات الحدوديــة؛ أدوات تهذيــب فتائــل 
]مقــص[؛ مقــص تقليــم / مقــراض؛ مــالزم / منجلــة؛ مناجــل مقاعــد 
البــدالء ]أدوات يدويــة[؛ مثاقــب مســامري ]أدوات يدويــة[؛ لجــام 
تبخــري  أجهــزة  بســاتن[؛  ]أعــامل  مســطرين  يدويــة[؛  ]أدوات 
مبيــد للحــرات؛ تعمــل باليــد ]أدوات يدويــة[/أدوات ترذيــذ مبيــد 
للحــرات ]أدوات يدويــة[/ أدوات رش مبيــد للحــرات ]أدوات 
يدويــة[؛ زرديــة ثقــب ]أدوات يدويــة[؛ لقــم تجويــف ]أجــزاء مــن 
ــاب  ــة[/ مثق ــي ]أدوات يدوي ــب اللولب ــة[؛ أدوات الثق أدوات يدوي

]أدوات يدويــة[

mallets [hand instruments]; expanders [hand tools]; reamers; 
beard clippers; hammers [hand tools]; sledgehammers; stone 
hammers; masons’ hammers; mincing knives [hand tools] 
/ fleshing knives [hand tools] / meat choppers [hand tools]; 
braiders [hand tools]; spades [hand tools]; shovels [hand tools]; 
scythe stones / whetstones; sharpening stones; grindstones 
[hand tools] /sharpening wheels [hand tools]; dies [hand tools] 
/ screw stocks [hand tools] / screw-thread cutters [hand tools]; 
perforating tools [hand tools]; borers; nail drawers [hand tools]; 
pickaxes; picks [hand tools]; rammers [hand tools] / pestles for 
pounding [hand tools]; tweezers; guns [hand tools]; non-electric 
caulking guns; planes; drawing knives; paring knives; tree 
pruners; bill-hooks; drill holders [hand tools]; saw holders; dies 
[hand tools] / screw stocks [hand tools] / screw-thread cutters 
[hand tools]; insecticide vaporizers [hand tools] / insecticide 
atomizers [hand tools] / insecticide sprayers [hand tools]; 
centre punches [hand tools]; paring irons [hand tools]; farriers’ 
knives; scrapers [hand tools]; riveters [hand tools]; grindstones 
[hand tools] /sharpening wheels [hand tools]; emery grinding 
wheels; sabres; pin punches; syringes for spraying insecticides; 
saws [hand tools]; bow saws; jig-saws; punch rings [knuckle 
dusters] / knuckle dusters; whetstone holders; priming irons 
[hand tools]; mortise chisels; table cutlery [knives, forks and 
spoons] / tableware[knives, forks and spoons]; annular screw 
plates; taps [hand tools]; pincers / nippers / tongs; pruning 
shears; shears; shearers [hand instruments]; scissors; border 
shears; wick trimmers [scissors]; pruning scissors /secateurs; 
vices / vises; bench vices [hand implements]; nail punches; bits 
[hand tools]; trowels [gardening]; insecticide vaporizers [hand 
tools] / insecticideatomizers [hand tools] /insecticide sprayers 
[hand tools]; punch pliers [hand tools]; hollowing bits [parts of 
hand tools]; augers [hand tools]; gimlets [hand tools]
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 Trade Mark No.: 32353العالمة التجارية رقم: 32353 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 19/10/2017التاريخ: 2017/10/19 

مــن اجــل: مقاييــس التســارع؛ مقاييــس متيــه للحمــض؛ مقاييــس 
كهربيــة،  بطاريــات،  كهربيــة؛  مراكــامت،  للبطاريــات؛  للحمــض 
للســيارات/مراكامت، كهربيــة للســيارات؛ مهايئــات كهربيــة؛ أجهــزة 
ــزة  ــمعية/ أجه ــذار الس ــزة اإلن ــق؛ أجه ــذار للحري ــزة إن ــذار*؛ أجه إن
التيــار  قــوة  مقاييــس  االرتفــاع؛  مقاييــس  الصوتيــة؛  اإلنــذار 
الكهربــايئ؛ أجهــزة التضخيــم؛ جهــاز ميقــات ســلق البيــض ]ســاعة 
الرمــال[ / الســاعة الرمليــة؛ حلقــات معايــرة؛ مقاييــس شــدة الريــح؛ 
*؛ جهــاز  بعــد  عــن  التحكــم  الهوايئ/الهوائيــات؛ جهــاز  أجهــزة 
تســجيل الوقــت؛ جهــاز عــايل الــردد؛ نظــام تحديــد املواقــع 
العاملــي ]GPS[؛ جهــاز تأيــن ليــس خــاص بعــالج الهــواء أو املــاء؛ 
جهــاز مالحــي يعمــل باألقــامر الصناعيــة؛ أجهــزة الحاميــة مــن 
االرتفــاع املفاجــئ للفولطيــة؛ جهــاز الهاتــف؛ جهــاز ومعــدات وزن؛ 
ــم  ــاز منظ ــاس، جه ــائل القي ــوات؛ وس ــدار األص ــاز واآلالت إص جه
كهربــايئ؛ جهــاز إشــعال كهربــايئ؛ كهربــايئ، إلشــعال عــى مســافة 
ــاس  ــاز قي ــد، جه ــاز رص ــد؛ جه ــن بع ــعال ع ــايئ لإلش ــاز كهرب / جه
دقــة؛ كهربــايئ؛ جهــاز تحليــل الهــواء؛ جهــاز فحــص الرسعــة 
للمركبــات؛ جهــاز إطفــاء الحريــق؛ جهــاز قيــاس؛ جهــاز قيــاس 
املســافة؛ جهــاز تســجيل املســافة / جهــاز لتســجيل املســافة؛ 
صفــارات اإلشــارة؛ صفــارات للــكالب؛ تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر، 
ــزة  ــع أجه ــتخدام م ــم لالس ــند املعص ــزة س ــل؛ أجه ــة للتحمي قابل
حرفيــة؛  مقاييــس  الدقيقــة؛  املوازيــن  مقاييــس؛  الكمبيوتــر؛ 
ــاين[  ــن قب ــة ]موازي ــس الرافع ــاين[ / مقايي ــن قب ــن ]موازي موازي
ــح[  ــع ]أدوات املس ــق الرف ــع[؛ فري ــس رف ــاين ]مقايي ــن قب / موازي
ــط  ــس الضغ ــة؛ مقايي ــارات، مضيئ ــح[؛ من ــان ]أدوات املس / قضب
ــر  ــا التصوي ــان؛ عص ــرس قب ــاس[؛ ج ــجالت ]أدوات القي ــوي؛ س الج
الســيلفي ]عصــا محمولــة باليــد[؛ بطاريــات األنــود / بطاريــات 
للمركبات/املراكــامت،  الكهربائيــة،  البطاريــات،  التوتــر؛  عاليــة 
الكهربائيــة، للمركبــات؛ بطاريــات لإلضــاءة؛ البطاريــات الشمســية؛ 
لإلشــارة  الريــاح  جــوارب  الحريــق؛  إطفــاء  خرطــوم  فوهــات 
مــن  وغريهــا  قابســات  املقابــس،  مآخــذ،  الريــاح؛  اتجــاه  إىل 
ــا  ــس وغريه ــات، املقاب ــالت الكهربائية[/القابس ــات ]الوص املالمس
التعليــم؛  عوامــات  الكهربائيــة[؛  ]الوصــالت  املالمســات  مــن 
عوامــات إرســال اإلشــارات؛ عوامــات إنقــاذ الحيــاة؛ الطوافــات 
ــة؛  ــالت االتجاهي ــراس؛ البوص ــع لألج ــاة؛ أزرار الدف ــذة للحي املنق
بوصــالت للقيــاس؛ البوصــالت البحريــة؛ الكابــالت املحوريــة؛ 
األليــاف ]األليــاف )أمريــيك([ الكابــالت البريــة؛ الكابــالت البادئة 
صناديــق  الكهربائيــة؛  املســح؛  سالســل  الكابــالت،  للمحــركات؛ 
الراكــم؛  البطارية/صناديــق  صناديــق  ]الكهربــاء[؛  التحويــل 
]الكهربــاء[؛  التفريــع  صناديــق  ]الكهربــاء[؛  التوزيــع  صناديــق 
صناديــق التقاطــع ]كهربــاء[؛ أحذيــة للحاميــة ضــد الحــوادث، 
 . للجيــب؛  الحاســبة  اآلالت  وبالنــريان؛  اإلشــعاعية  املعالجــة 
الفرجــار؛ مقيــاس الســعرات الحراريــة؛ األجهــزة الطنانــة؛ أجــراس 
]أجهــزة إنــذار[؛ أجــراس دراجــة؛ أجــراس التنبيــه، الكهربائيــة؛ 
ــة؛  ــوذ واقي ــة؛ خ ــة للرياض ــوذ واقي ــة؛ خ ــاب الكهربائي ــراس الب أج
ــر  ــزة الكمبيوت ــامم ألجه ــعات؛ أك ــعات[ / املواس ــات ]املواس مكثف
املحمولــة؛ أغطيــة للهواتــف الذكيــة؛ شــواحن للبطاريــة؛ شــواحن 
الكهربــاء  مفاتيــح  املكهربــة؛  األســوار  الكهربائيــة؛  للبطاريــات 

]الكهربــاء[ / املخفضــات ]الكهربــاء[؛ أحزمــة 

In Respect of: accelerometers; acid hydrometers; acidimeters 
for batteries; accumulators, electric; batteries, electric, for 
vehicles / accumulators, electric, for vehicles; electrical 
adapters; alarms*; fire alarms; acoustic alarms / sound alarms; 
altimeters; ammeters; amplifiers; egg timers [sandglasses] / 
hourglasses; calibrating rings; anemometers; aerials / antennas; 
remote control apparatus*; time recording apparatus; high-
frequency apparatus; Global Positioning System [GPS] 
apparatus; ionization apparatus not for the treatment of air or 
water; satellite navigational apparatus; voltage surge protectors; 
telephone apparatus; weighing apparatus and instruments; 
sounding apparatus and machines; measuring devices, electric; 
regulating apparatus, electric; igniting apparatus, electric, for 
igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition; 
monitoring apparatus, electric; precision measuring apparatus; 
air analysis apparatus; speed checking apparatus for vehicles; 
fire extinguishing apparatus; measuring apparatus; distance 
measuring apparatus; distance recording apparatus / apparatus 
for recording distance; signalling whistles; dog whistles; 
computer software applications, downloadable; wrist rests for 
use with computers; scales; precision balances; letter scales; 
balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards 
[lever scales]; levelling staffs [surveying instruments] / rods 
[surveying instruments]; beacons, luminous; barometers; logs 
[measuring instruments]; weighbridges; selfie sticks [hand-held 
monopods]; anode batteries / high tension batteries; batteries, 
electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles; 
batteries for lighting; solar batteries; fire hose nozzles; wind 
socks for indicating wind direction; sockets, plugs and other 
contacts [electric connections] / plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; marking buoys; signalling 
buoys; life buoys; life-saving rafts; push buttons for bells; 
directional compasses; compasses for measuring; marine 
compasses; coaxial cables; fibre [fiber (Am.)] optic cables; 
starter cables for motors; cables, electric; surveying chains; 
switchboxes [electricity]; battery boxes / accumulator boxes; 
distribution boxes [electricity]; branch boxes [electricity]; 
junction boxes [electricity]; shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; pocket calculators; calipers; 
calorimeters; buzzers; bells [warning devices]; bicycle bells; 
alarm bells, electric; electric door bells; protective helmets for 
sports; protective helmets; condensers [capacitors] / capacitors; 
sleeves for laptops; covers for smartphones; battery chargers; 
chargers for electric batteries; electrified fences; cell switches 
[electricity] / reducers [electricity]; life belts; safety restraints, 
other than for vehicle seats and sports equipment; life jackets; 
reflective safety vests; collectors, electric; measuring spoons; 
condensers [capacitors] / capacitors; electricity conduits; 
connectors [electricity]; wire connectors [electricity]; 
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 الحفــاظ عــى الحيــاة؛ قيــود الســالمة، بخــالف مقاعــد املركبــات 
ــة؛  ــة عاكس ــرات واقي ــاة؛ س ــرات النج ــة؛ س ــدات الرياضي واملع
مجمعــات، كهربائيــة؛ مالعــق قيــاس؛ مكثفــات ]املواســعات[/

املواســعات؛ قنــوات الكهربــاء؛ موصــالت ]كهربــاء[؛ موصــالت 
اإلقــران،  وصــالت  املروريــة؛  األقــامع  ]الكهربــاء[؛  األســالك 
الكهربائية/الوصــالت، الكهربائيــة؛ وصــالت للخطــوط الكهربائيــة؛ 
غالقــات الدوائــر؛ وحــدات التوزيــع ]الكهربــاء[؛ عــدادات اللولبــات؛ 
مالمســات،  قيــاس؛  أجهــزة  عــدادات/  الــدورات؛  عــدادات 
الكهربائيــة؛ محــوالت، كهربائيــة؛ أرشطــة الهاتــف الخلــوي؛ أحبــال 
لشــد النظــارات/ حبــال النظــارات؛ سالســل شــد النظــارات/ سالســل 
مقاييــس  الوقــت[؛  تســجيل  ]جهــاز  كرونوغــراف  النظــارات؛ 
كثافــة؛ أجهــزة قيــاس الكثافــة؛ أجهــزة كشــف؛ أجهــزة كشــف عــن 
الدخــان؛ خافتــات الضــوء ]منظــامت[، منظــامت كهربائية/ضوئيــة 
دايــودات  املحركــة؛  القــوة  مقاييــس  كهربائيــة؛  ]مخفتــات[، 
باعثــة للضــوء ]LED[؛ أقــراص عاكســة لالرتــداء، للوقايــة مــن 
ــل  ــادة للتداخ ــائل مض ــرة؛ وس ــع الدائ ــة؛ قواط ــوادث املروري الح
]الكهربــاء[؛ جهــاز تحذيــر ضــد الرسقــة؛ أجهــزة املالحــة للمركبــات 
]أجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة عــى متنهــا[؛ أجهــزة ومعــدات إنقــاذ 
الحيــاة؛ وســائل لتشــغيل املصاعــد؛ وســائل الحاميــة ضــد األشــعة 
الســينية، وليســت لألغــراض الطبيــة؛ أجهــزة حاميــة لالســتخدام 
الشــخيص ضــد الحــوادث؛ موزعــات جرعــة/ مقاييــس الجرعــات؛ 
مجــاري ]كهربــاء[؛ قنــوات الكهربــاء؛ أجهــزة تحلــل بالكهربــاء؛ 
ــة  ــات اإللكروني ــل؛ العالم ــص العم ــا لفح ــغل؛ مراي ــس الش مقايي
للســلع؛ طفايــات الحريــق؛ أقفــال، كهربائيــة؛ مرشــحات ألقنعــة 
التنفــس؛ أســالك نحاســية، معزولــة؛ ســلك فتيــل/ أســالك مــن 
ــاء؛  ــق امل ــاس عم ــوط قي ــل[؛ خط ــلك الفتي ــة ]س ــبائك معدني س
اللوالــب  تحديــد  املغناطيســية؛  األســالك  كهربائيــة؛  أســالك، 
الــرأس؛  ســامعات  الخياطــن؛  قياســات  الكهربائيــة؛  لألســالك 
ــرات؛  ــاس[؛ جلفانوم ــزة قي ــغيل ]أجه ــة تش ــردد؛ أدل ــدادات ال ع
ــاس  ــدار / مقي ــؤرشات االنح ــاس[؛ م ــاز ]أدوات القي ــس الغ مقايي
امليــل/ مــؤرشات التــدرج/ مقيــاس االنحــدار؛ شــبكات للبطاريــات؛ 
مقاييــس الوســم ]نجــارة[؛ مقاييــس التميــه؛ أغــامد التحديــد 
أوتوماتيكيــة  مــؤرشات  املغناطيســيات؛  الكهربائيــة؛  لألســالك 
للضغــط املنخفــض يف إطــارات الســيارات ]اإلطــارات[ / مــؤرشات 
ــط املنخفــض يف إطــارات الســيارات / مــؤرشات آليــة  آليــة للضغ
للضغــط املنخفــض يف إطــارات الســيارات؛ مــؤرشات مســتوى 
امليــاه؛ مــؤرشات فقــدان الكهربــاء؛ مــؤرشات الضغــط؛ مــؤرشات 
الكميــة؛ مــؤرشات درجــة الحــرارة؛ مــؤرشات الرسعــة؛ املــؤرشات 
أدوات  ]الكهربــاء[؛  املســتحثات  للضــوء؛  الباعثــة  اإللكرونيــة 
املســح؛ أدوات القيــاس؛ مقاييــس التدفــق؛ األدوات املالحيــة؛ 
أدوات التســوية؛ أدوات املراقبــة؛ مخفتتــات الضــوء ]منظــامت[، 
مفاتيــح،  كهربائيــة؛  ]مخففتــات[،  للكهرباء/الضــوء  منظــامت 
كهربائيــة؛ عاكســات ]كهربــاء[؛ حشــوات للركبــة للعــامل؛ فوانيــس 
ــة؛  ــح بري ــة / مصابي ــس ضوئي ــحرية؛ فواني ــس س ــارة؛ فواني إش
]معــدات  القــراءة  أجهــزة  الطبيــة؛  لألغــراض  وليــس  الليــزر، 
معالجــة البيانــات[؛ أجهــزة قــراءة الشــفرة العموديــة؛ نظــارات 
مكــربة ]البريــات[؛ أجهــزة تحديــد ]الكهربــاء[؛ مشــمع الســالمة؛ 
ــة  ــازات للحامي ــوادث؛ قف ــن الح ــة م ــتوس للحامي ــازات األسبس قف
مــن الحــوادث؛ قفــازات للحاميــة مــن األشــعة الســينية لألغــراض 
خرطــوم  الكهربائيــة؛  للكابــالت  توصيــل  أكــامم  الصناعيــة؛ 
ــاب؛  ــط؛ آالالت الحس ــدادات الضغ ــط / ع ــس الضغ ــق؛ مقايي الحري
اللحامــن؛  خــوذات  واقيــة*؛  أقنعــة  وزن؛  آالت  اإلضافــة؛  آالت 
ــس  ــدا للتنف ــية، ع ــة تنفس ــامل؛ أقنع ــة الع ــه لوقاي ــات للوج واقي
]األســالك،  للكهربــاء  الرئيســية  للمولــدات  مــواد  االصطناعــي؛ 
والكابــالت[؛ اإلجــراءات؛ أجهــزة القيــاس، عــدادات/ مقاييــس؛ 
عــدادات الســعة؛ مقاييــس البنزيــن / مقاييــس البــرول؛ مقاييــس 
ــفات  ــط؛ مكتش ــاس الضغ ــاز قي ــط؛ جه ــدادات الضغ ــط / ع الضغ
ميكرومــرات  القيــاس[؛  ]أدوات  املســاطر  البحريــة؛  العمــق 
)مقاييــس دقيقــة( / مقاييــس ميكرومــر؛ مســتويات املســاحن؛ 
]أدوات  املســتويات  الزئبــق؛  مســتويات  الكحــول؛  مســتويات 
مفتــاح  بطاقــات  النظــارات؛  النظــر/  أدوات  األفقــي[؛  لتحديــد 
مشــفرة؛ نظــارات مضــادة للوهــج؛ نظــارات شمســية؛ نظــارات 
لوحــات  مثنيــات؛  األوم؛  عــدادات  للرياضــة؛  نظــارات  ذكيــة؛ 
ــة أو  ــارة، مضيئ ــات إش ــع؛ لوح ــواح التوزي ــاء[؛ أل ــم ]الكهرب التحك
ميكانيكيــة؛ عالمــات رقميــة؛ األلــواح الشمســية إلنتــاج الكهربــاء؛ 
فرجــار انــزالق؛ عــدادات مواقــف الســيارات؛ األوزان؛ ثقــل الفــادن؛ 

traffic cones; couplings, electric / connections, electric; 
connections for electric lines; circuit closers; distribution 
consoles [electricity]; thread counters; revolution counters; 
counters / meters; contacts, electric; converters, electric; cell 
phone straps; spectacle cords / eyeglass cords; spectacle chains 
/ eyeglass chains; chronographs [time recording apparatus]; 
densimeters; densitometers; detectors; smoke detectors; light 
dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], 
electric; dynamometers; light-emitting diodes [LED]; reflecting 
discs for wear, for the prevention of traffic accidents; circuit 
breakers; anti-interference devices [electricity]; anti-theft 
warning apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; life saving apparatus and equipment; devices 
for operating lifts; protection devices against X-rays, not for 
medical purposes; protection devices for personal use against 
accidents; dosage dispensers /dosimeters; ducts [electricity]; 
electricity conduits; electrolysers; ergometers; mirrors for 
inspecting work; electronic tags for goods; fire extinguishers; 
locks, electric; filters for respiratory masks; copper wire, 
insulated; fuse wire / wires of metal alloys [fuse wire]; plumb 
lines; wires, electric; magnetic wires; identification threads for 
electric wires; dressmakers’ measures; headphones; frequency 
meters; jigs [measuring instruments]; galvanometers; 
gasometers [measuring instruments]; slope indicators / 
clinometers / gradient indicators / inclinometers; grids for 
batteries; marking gauges [joinery]; hydrometers; identification 
sheaths for electric wires; magnets; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tires [tyres] / automatic indicators of low 
pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure 
in vehicle tyres; water level indicators; electric loss indicators; 
pressure indicators; quantity indicators; temperature indicators; 
speed indicators; light-emitting electronic pointers; inductors 
[electricity]; surveying instruments; measuring instruments; 
flowmeters; navigational instruments; levelling instruments; 
observation instruments; light dimmers [regulators], electric 
/ light regulators [dimmers], electric; switches, electric; 
inverters [electricity]; knee-pads for workers; signal lanterns; 
magic lanterns; optical lanterns / optical lamps; lasers, not 
for medical purposes; readers [data processing equipment]; 
bar code readers; magnifying glasses [optics]; limiters 
[electricity]; safety tarpaulins; asbestos gloves for protection 
against accidents; gloves for protection against accidents; 
gloves for protection against X-rays for industrial purposes; 
junction sleeves for electric cables; fire hose; pressure gauges /
manometers; calculating machines; adding machines; weighing 
machines; protective masks*; solderers’ helmets; workmen’s 
protective face-shields; respiratory masks, other than for 
artificial respiration; materials for electricity mains [wires, 
cables]; measures; gauges; counters / meters; capacity meters; 
gasoline gauges / petrol gauges; pressure gauges / manometers; 
pressure measuring apparatus; marine depth finders; rules 
[measuring instruments]; micrometers / micrometer gauges; 
surveyors’ levels; spirit levels; mercury levels; levels 
[instruments for determining the horizontal]; spectacles / 
eyeglasses; encoded key cards; anti-glare glasses; sunglasses; 
smartglasses; goggles for sports; ohmmeters; octants; control 
panels [electricity]; switchboards; signalling panels, luminous 
or mechanical; digital signs; solar panels for the production 
of electricity; slide calipers; parking meters; weights; plumb 
bobs; batteries, electric; galvanic batteries; flashing lights 
[luminous signals] / blinkers [signalling lights]; plates for 
batteries; road signs, luminous or mechanical; planimeters; 
pedometers; plane tables [surveying instruments]; head guards 
for sports; covers for electric outlets; electronic publications, 
downloadable; connected bracelets [measuring instruments]; 
nets for protection against accidents; safety nets / life nets; cell
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البطاريــات، الكهربائيــة؛ بطاريــات كلفانيــة؛ األضــواء الســاطعة 
لوحــات  اإلشــارات[؛  ]أضــواء  الوامــض   / مضيئــة[  ]إشــارات 
ــس  ــة؛ مقايي ــة أو ميكانيكي ــق، مضيئ ــات الطري ــات؛ عالم للبطاري
املســح[؛  ]أدوات  مســتوى  جــداول  خطــوى؛  عــداد  مســتوى؛ 
الكهربائيــة؛  للمخــارج  أغطيــة  للرياضــة؛  الــرأس  واقيــات 
متصلــة  أســاور  للتحميــل؛  قابلــة  اإللكرونيــة،  املنشــورات 
شــبكات  الحــوادث؛  مــن  للحاميــة  شــبكات  القيــاس[؛  ]أدوات 
 / ]الكهربــاء[  الكهربــاء  مفاتيــح  الحيــاة؛  شــبكات   / األمــان 
مســاطر  القيــاس[؛  ]أدوات  املســاطر  ]الكهربــاء[؛  املخفضــات 
االنــزالق، مســاطر قواعــد الريحــة؛ مســاطر النجاريــن؛ أفــراد 
منظــامت  املســح[؛  ]أدوات  املســح[/قضبان  ]أدوات  التســوية 
ــامت  ــامت[، املنظ ــوء ]املنظ ــات الض ــيارات؛ مخفت ــة للس الفولطي
الكهربائية/الضــوء ]املخفتــات[، الكهربائيــة؛ الســاعات الذكيــة 
ســاعات الوقــت ]أجهــزة تســجيل الوقــت[؛ املقاومــات املتغــرية؛ 
املقاومــة، الكهربائيــة؛ أقنعــة تنفســية، عــدا التنفــس االصطناعــي؛ 
أقنعــة تنفــس لرشــيح الهــواء؛ حثحــاث ]الكهربــاء[؛ مالبــس 
االسبســتوس للحاميــة ضــد الحريــق؛ ومالبــس للحاميــة مــن 
الحــوادث، واملعالجــة باإلشــعاع والحريــق؛ مالبــس للحاميــة مــن 
الحريــق / أطقــم مالبــس للحاميــة مــن الحريــق؛ السدســيات؛ 
أو  مضيئــة  إشــارات،  ميكانيكيــة؛  عالمــات  مضيئــة؛  عالمــات، 
ــات  ــة[/ الوامض ــارات مضيئ ــاطعة ]إش ــواء الس ــة؛ األض ميكانيكي
ــراس  ــرة؛ أج ــري املتفج ــاب، غ ــارات الضب ــارات[؛ إش ــواء اإلش ]أض
إشــارة؛ صفــارات اإلنــذار؛ جــرار البطاريــة /جــرار املراكــم؛ شاشــات 
ترموســتات  الحــرارة؛  مقيــاس  الفلوريــة؛  شاشــات  العــرض؛ 
للمركبــات؛ قابســات، املقابــس وغريهــا مــن املالمســات ]وصــالت 
كهربائيــة[ / املقابــس، قابســات وغريهــا مــن املالمســات ]وصــالت 
]الكهربــاء[؛  املحــوالت  القيــاس[؛  ]أدوات  مناقــل  الكهربائيــة[؛ 
ــه  ــات التنبي ــة[؛ مثلث ــتورات ]اإللكروني ــي؛ الرانزس ــول تدرج مح
لتعطــل الســيارات؛ مقاييــس اللزوجــة؛ ظــالل مضــادة لالنبهــار 
إرســال  أجهــزة  فولطيــة؛  مقيــاس  للوهــج؛  مضــادة  واقيــات   /

واســتقبال الســلكية محمولــة

switches [electricity] / reducers [electricity]; rulers [measuring 
instruments]; slide-rules; circular slide rules; carpenters’ rules; 
levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying 
instruments]; voltage regulators for vehicles; light dimmers 
[regulators], electric / light regulators [dimmers], electric; 
smartwatches; time clocks [time recording devices]; rheostats; 
resistances, electric; respiratory masks, other than for artificial 
respiration; respirators for filtering air; current rectifiers; 
armatures [electricity]; asbestos clothing for protection against 
fire; clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire; clothing for protection against fire / garments for protection 
against fire; sextants; signs, luminous; mechanical signs; signals, 
luminous or mechanical; flashing lights [luminous signals] / 
blinkers[signalling lights]; fog signals, non-explosive; signal 
bells; sirens; battery jars / accumulatorjars; projection screens; 
fluorescent screens; thermostats; thermostats for vehicles; 
sockets, plugs and other contacts [electric connections] / plugs, 
sockets and other contacts [electric connections]; protractors 
[measuring instruments]; transformers [electricity]; step-up 
transformers; transistors [electronic]; vehicle breakdown 
warning triangles; viscosimeters; anti-dazzle shades / anti-glare 
visors; voltmeters; walkie-talkies

بأســم: او.يف.دي. امبورتــادورا اي ديســريبويدورا 
ال يت دي ايــه 

In the name of: O.V.D. IMPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA LTDA 

ــا/ ــو. 2876 - كوريتيب ــا, ن ــواو بيتيغ ــوان: رو ج العن
81070-001 - الربازيــل  يب ار - يس اي يب 

Address: Rua Joao Bettega, No. 2876 – Curitiba/
PR – CEP 81070-001 – Brasil 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 32354العالمة التجارية رقم: 32354 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 19/10/2017التاريخ: 2017/10/19 

ــات  ــارة، بالعالم ــر والتج ــترياد والتصدي ــات االس ــل: خدم ــن اج م
التجاريــة الخاصــة بهــا أو الخاصــة بالغــري، لــآالت واملعــدات 
الصناعيــة بشــكل عــام، ملحقــات املعــدات اآلليــة واملعــدات؛ 
األدوات الكاشــطة، الكابــالت الصلــب وملحقاتهــا، الغــراء واملــواد 
ــدات  ــخصية؛ مع ــة ش ــدات وقائي ــن، مع ــدات التأم ــة؛ مع الالصق
األجهــزة  وملحقاتهــا؛  الدهــان  معــدات  وملحقاتهــا؛  تزليــق 
أدوات  البســتنة،  وأدوات  الزراعيــة  واألدوات  أدوات  املنزليــة؛ 
واألدوات  بالكهربــاء  تعمــل  التــي  األدوات  والتخشــن،  القطــع 
عامــة؛  بصفــة  الصلبــة  األجــزاء  اليدويــة،  األدوات  الهوائيــة، 
األجــزاء، وملحقاتهــا؛ الســوائل، الشــحوم، الزيــوت ومــا شــابه 
ــام،  ــدات اللح ــوزن؛ مع ــد ال ــوزن وتحدي ــاس، ال ــك؛ أدوات القي ذل
مــواد وملحقــات اللحــام، املســامري امللولبــة ومــا شــابه ذلــك مــن 
الصلــب، الحديــد، الصلــب الــذي ال يصــدأ والنحــاس األصفــر؛ مــواد 
ــة،  ــة، الهيدروليكي ــواد الكهربائي ــاء وامل ــواد البن ــامء، م ــادة لل مض
خراطيــم؛ املنتجــات الوقائيــة ضــد األكســدة وتدهــور املــواد؛ 
عنــارص التثبيــت بشــكل عــام؛ بكــرات التــامس، العجــالت والقنــاين 
بالخياطــة  الشــباك  صنــع  البالســتيكية،  األغطيــة  الصغــرية؛ 
شاشــات  الصلــب؛  مــن  فــرش  السالســل،  األســالك،  والحياكــة، 
بالســتيكية ومعدنيــة؛ اإلطــارات والحجــرات؛ واألحزمــة، والحبــال، 
واألرشطــة، والعــزل، خيــوط إلحــكام الغلــق؛ أجهــزة dedetizers؛ 
ــة؛  ــش؛ آالت رش زراعي ــات والورني ــن، الدهان ــات، الكريوس املذيب
أدوات للبنــاء؛ أدوات وعــدد؛ أدوات املائــدة، شــفرات األمــواس، 
األمــواس؛ اآلالت الحاســبة؛ الفوانيــس، أدوات وأجهــزة الــوزن، 
ــاءة  ــزة اإلض ــم؛ أجه ــح والتعلي ــص، املس ــارة، الفح ــاس، اإلش القي
والقرطاســية،  والتوقيــت؛  الزمــن  تحديــد  أدوات  والتهويــة؛ 
واللــوازم املكتبيــة واملــواد املطبوعــة؛ الجلــود والجلــود املقلــدة، 
وحقائــب األمتعــة وحقائــب الســفر؛ املظــالت، املظــالت؛ منتجــات 
ــدم  ــة الق ــام، أغطي ــكل ع ــس بش ــوجات؛ واملالب ــة واملنس األقمش
وأغطيــة الــرأس؛ األلعــاب والدمــى؛ األدوات الرياضيــة وأدوات 
ــاءة؛  ــواد اإلض ــموع، م ــم؛ الش ــوازم التخيي ــة ؛ ل ــوادي الرياضي الن
منتجــات مــن املعــادن الشــائعة؛ مرايــا؛ أواين منزليــة وفــرش؛ 
حامــالت لألقــراص املدمجــة؛ أجهــزة الراديــو؛ الهدايــا بشــكل عــام؛ 
التعبئــة والتغليــف والخزائــن بشــكل عــام؛ وخدمــات التحليــل 

الفنــي واالختبــار وصيانــة وإصــالح اآلالت واألدوات 

In Respect of: import, export and commerce, with its own or 
third party trademarks, of machines and industrial equipment in 
general, accessories for machinery and equipment; abrasives, 
steel cables and accessories, glues and adhesives; security 
equipment, personal protective equipment; lubrication 
equipment and accessories; painting equipment and 
accessories; home appliances; agricultural tools and tools for 
gardening, cutting and roughing tools, electric and pneumatic 
tools, hand tools, general hardware; parts, and accessories 
therefor; fluids, greases, oils and the like; measuring, weighing 
and weighing instruments; welding equipment, materials and 
accessories for welding, screws and the like in steel, iron, 
stainless steel and brass; waterproofing materials, building 
materials and electrical, hydraulic materials, hoses; preventive 
products against oxidation and deterioration of materials; 
fastening elements in general; trolleys, wheels and castors; 
plastic sheeting, sewing netting and stitching, wires, chains, 
steel brushes; plastic and metal screens; tires and chambers; 
belts, ropes, tapes, insulation, sealing threads; dedetizers; 
solvents, kerosene, paints and varnishes; agricultural spraying 
machines; tools for construction; tools and instruments; cutlery, 
razor blades, razors; calculating machines; lanterns, weighing, 
measuring, signaling, checking, surveying and teaching 
apparatus and instruments; lighting and ventilation apparatus; 
horological and chronometric instruments; stationery, office 
supplies and printed matter; leather and imitation leather goods, 
luggage and travel bags; umbrellas, umbrellas; fabrics and 
textile products; clothing in general, footwear and headgear; 
games and toys; gym and sports articles; camping supplies; 
candles, lighting materials; common metal products; mirrors; 
household utensils and brushes; CD holders; radios; gifts in 
general; general packaging and cabinets; technical analysis and 
testing services and maintenance and repair of machines and 
tools 

 In the name of: O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORAبأسم: او.يف.دي. امبورتادورا اي ديسريبويدورا ال يت دي ايه 
LTDA 

العنــوان: رو جــواو بيتيغــا, نــو. 2876 - كوريتيبــا/يب ار - يس اي يب 
81070-001 - الربازيل 

Address: Rua Joao Bettega, No. 2876 – Curitiba/PR – CEP 
81070-001 – Brasil 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 24)

 Trade Mark No.: 32369العالمة التجارية رقم: 32369 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 22/10/2017التاريخ: 2017/10/22 

مــن اجــل: رقائــق ذرة، دقيــق ذرة، منتجــات طحــن 
الدقيــق 

In Respect of: flour - milling products , corn flour 
,corn flakes 

واالســتثامر  للتســويق  آر  انــد  يب  رشكــة  بأســم: 
م.خ.م 

In the name of: Sharket B And R Lel Tasweeq W 
AlAsthmar Mosahmeh Khsosyeh Mahdodeh 

ــرام-  ــل - ال ــن جب ــاذ اب ــجد مع ــب مس ــوان: بجان العن
ــدس  الق

Address: Bjaneb Masjid Moa’th Ben Jabbal - Al 
Ram - Alquds 

عنــوان التبليــغ: عــامرة عائــدون شــارع القــدس 
 0568886688 البــرية 

Address for Services: 

( 25)

 Trade Mark No.: 32472العالمة التجارية رقم: 32472 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 12/11/2017التاريخ: 2017/11/12 

مــن اجــل: ألعــاب األطفــال و الدمــى و لعــب األطفال 
ــة واألقنعة  اللين

In Respect of: Toys and games; soft toys; costume 
masks. 

 ,In the name of: WAKWAK PRODUCTIONبأسم: واكواك برودكشن, رشاكة محدودة 
LIMITED PARTNERSHIP 

 Address: 21 Trumpeldor St., Acre 2450308العنوان: 21 شارع ترومبلدور، عكا 2450308 

عنــوان التبليــغ: فــراس اتــرية للملكيــة الفكريــة - 
 768 -ص.ب:  نابلــس 

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 32473العالمة التجارية رقم: 32473 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 12/11/2017التاريخ: 2017/11/12 

واألفــالم،  البريــة،  الســمعية  املحتويــات  إنتــاج  اجــل:  مــن 
توزيــع  التلفزيونيــة؛  والربامــج  الحيــة  الرفيــه  وعــروض 
الرفيــه  وعــروض  واألفــالم،  البريــة،  الســمعية  املحتويــات 
الحيــة والربامــج التلفزيونيــة؛ والخدمــات الرفيهيــة الســمعية 
ــاالت  ــبكات االتص ــت وش ــبكة اإلنرن ــرب ش ــا ع ــة، وتحويله البري
األخــرى، مبــا يف ذلــك الهواتــف املحمولــة؛ خدمــات ترفيهيــة 
والربامــج.  املوســيقية  العــروض  مرسحيــة؛  لألطفال؛عــروض 
عــى  عــروض  موســيقية؛  إنتاجــات  املوســيقية؛  التســجيالت 
املنصــات؛ عــروض مشــاركة الجمهــور؛ إنتــاج املنتجــات الســمعية؛ 
توزيــع املنتجــات الســمعية؛ نــر الكتــب؛ وخدمــات الرفيــه عــن 
طريــق األلعــاب اإللكرونيــة، ويجــري تحويلهــا عــرب اإلنرنــت 

وشــبكات االتصــاالت األخــرى. 

In Respect of: production of audiovisual content, films, live 
entertainment features and television shows; distribution 
of audiovisual content ,films, live entertainment features 
and television shows; entertainment services of audiovisual 
content, transformed via the internet and other communications 
networks, including mobile phones; entertainment services 
for children; theatrical performances; musical performances 
and shows; musical recordings; musical productions; stage 
shows; audience participation events; production of audio 
products; distribution of audio products; publication of 
books; entertainment services by means of electronic games, 
being transformed via the internet and other communications 
networks. 

 In the name of: WAKWAK PRODUCTION, LIMITEDبأسم: واكواك برودكشن, رشاكة محدودة 
PARTNERSHIP 

 Address: 21 Trumpeldor St., Acre 2450308العنوان: 21 شارع ترومبلدور، عكا 2450308 

ــس -ص.ب:  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ: ف ــوان التبلي عن
 768

Address for Services: 

( 27)

 Trade Mark No.: 32476العالمة التجارية رقم: 32476 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 12/11/2017التاريخ: 2017/11/12 

مــن اجــل: ألعــاب األطفــال و الدمــى و لعــب األطفــال اللينــة و 
األقنعــة 

In Respect of: Toys and games; soft toys; costume masks. 

 In the name of: WAKWAK PRODUCTION, LIMITEDبأسم: واكواك برودكشن, رشاكة محدودة 
PARTNERSHIP 

 Address: 21 Trumpeldor St., Acre 2450308العنوان: 21 شارع ترومبلدور، عكا 2450308 

ــس -ص.ب:  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ: ف ــوان التبلي عن
 768

Address for Services: 
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( 28)

 Trade Mark No.: 32479العالمة التجارية رقم: 32479 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 12/11/2017التاريخ: 2017/11/12 

البريــة،  الســمعية  املحتويــات  إنتــاج  اجــل:  مــن 
واألفــالم، وعــروض الرفيــه الحيــة والربامــج التلفزيونية؛ 
واألفــالم،  البريــة،  الســمعية  املحتويــات  توزيــع 
التلفزيونيــة؛  والربامــج  الحيــة  الرفيــه  وعــروض 
وتحويلهــا  البريــة،  الســمعية  الرفيهيــة  والخدمــات 
األخــرى،  االتصــاالت  وشــبكات  اإلنرنــت  شــبكة  عــرب 
ترفيهيــة  خدمــات  املحمولــة؛  الهواتــف  ذلــك  يف  مبــا 
املوســيقية  العــروض  مرسحيــة؛  لألطفال؛عــروض 
والربامــج. التســجيالت املوســيقية؛ إنتاجــات موســيقية؛ 
الجمهــور؛  مشــاركة  عــروض  املنصــات؛  عــى  عــروض 
ــمعية؛  ــات الس ــع املنتج ــمعية؛ توزي ــات الس ــاج املنتج إنت
نــر الكتــب؛ وخدمــات الرفيــه عــن طريــق األلعــاب 
ــبكات  ــت وش ــرب اإلنرن ــا ع ــري تحويله ــة، ويج اإللكروني

األخــرى.  االتصــاالت 

In Respect of: production of audiovisual content, 
films, live entertainment features and television 
shows; distribution of audiovisual content 
,films, live entertainment features and television 
shows; entertainment services of audiovisual 
content, transformed via the internet and other 
communications networks, including mobile 
phones; entertainment services for children; 
theatrical performances; musical performances 
and shows; musical recordings; musical 
productions; stage shows; audience participation 
events; production of audio products; distribution 
of audio products; publication of books; 
entertainment services by means of electronic 
games, being transformed via the internet and 
other communications networks. 

 ,In the name of: WAKWAK PRODUCTIONبأسم: واكواك برودكشن, رشاكة محدودة 
LIMITED PARTNERSHIP 

 Address: 21 Trumpeldor St., Acre 2450308العنوان: 21 شارع ترومبلدور، عكا 2450308 

عنــوان التبليــغ: فــراس اتــرية للملكيــة الفكريــة - 
 768 -ص.ب:  نابلــس 

Address for Services: 
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( 29)

 Trade Mark No.: 32480العالمة التجارية رقم: 32480 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 12/11/2017التاريخ: 2017/11/12 

مــن اجــل: ألعــاب األطفــال و الدمــى و لعــب األطفــال 
اللينــة و األقنعــة 

In Respect of: Toys and games; soft toys; costume 
masks 

 In the name of: WAKWAK PRODUCTION, LIMITEDبأسم: واكواك برودكشن, رشاكة محدودة 
PARTNERSHIP 

 Address: 21 Trumpeldor St., Acre 2450308العنوان: 21 شارع ترومبلدور، عكا 2450308 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس عامرة جالرييا سنر ص ب 768 

ــتقل  ــكل مس ــوب بش ــة ارن ــتخدام كلم ــى اس ــة ع مروط
عــن العالمــة 

 

( 30)

 Trade Mark No.: 32482العالمة التجارية رقم: 32482 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 12/11/2017التاريخ: 2017/11/12 

واألفــالم،  البريــة،  الســمعية  املحتويــات  إنتــاج  اجــل:  مــن 
توزيــع  التلفزيونيــة؛  والربامــج  الحيــة  الرفيــه  وعــروض 
الرفيــه  وعــروض  واألفــالم،  البريــة،  الســمعية  املحتويــات 
الحيــة والربامــج التلفزيونيــة؛ والخدمــات الرفيهيــة الســمعية 
ــاالت  ــبكات االتص ــت وش ــبكة اإلنرن ــرب ش ــا ع ــة، وتحويله البري
األخــرى، مبــا يف ذلــك الهواتــف املحمولــة؛ خدمــات ترفيهيــة 
والربامــج.  املوســيقية  العــروض  مرسحيــة؛  لألطفال؛عــروض 
عــى  عــروض  موســيقية؛  إنتاجــات  املوســيقية؛  التســجيالت 
املنصــات؛ عــروض مشــاركة الجمهــور؛ إنتــاج املنتجــات الســمعية؛ 
توزيــع املنتجــات الســمعية؛ نــر الكتــب؛ وخدمــات الرفيــه عــن 
طريــق األلعــاب اإللكرونيــة، ويجــري تحويلهــا عــرب اإلنرنــت 

وشــبكات االتصــاالت األخــرى. 

In Respect of: production of audiovisual content, films, live 
entertainment features and television shows; distribution 
of audiovisual content ,films, live entertainment features 
and television shows; entertainment services of audiovisual 
content, transformed via the internet and other communications 
networks, including mobile phones; entertainment services 
for children; theatrical performances; musical performances 
and shows; musical recordings; musical productions; stage 
shows; audience participation events; production of audio 
products; distribution of audio products; publication of 
books; entertainment services by means of electronic games, 
being transformed via the internet and other communications 
networks 

 In the name of: WAKWAK PRODUCTION, LIMITEDبأسم: واكواك برودكشن, رشاكة محدودة 
PARTNERSHIP 

 Address: 21 Trumpeldor St., Acre 2450308العنوان: 21 شارع ترومبلدور، عكا 2450308 

ــس -ص.ب:  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ: ف ــوان التبلي عن
 768

Address for Services: 
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( 31)

 Trade Mark No.: 32483العالمة التجارية رقم: 32483 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 12/11/2017التاريخ: 2017/11/12 

مــن اجــل: ألعــاب األطفــال و الدمــى و لعــب األطفــال 
اللينــة و األقنعــة 

In Respect of: Toys and games; soft toys; costume 
masks. 

 ,In the name of: WAKWAK PRODUCTIONبأسم: واكواك برودكشن, رشاكة محدودة 
LIMITED PARTNERSHIP 

 Address: 21 Trumpeldor St., Acre 2450308العنوان: 21 شارع ترومبلدور، عكا 2450308 

ــس  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ: ف ــوان التبلي عن
 768 -ص.ب: 

Address for Services: 

ــتقل  ــكل مس ــوب بش ــة ارن ــتخدام كلم ــى اس ــة ع مروط
عــن العالمــة 
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( 32)

 Trade Mark No.: 32484العالمة التجارية رقم: 32484 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 12/11/2017التاريخ: 2017/11/12 

ــة،  ــمعية البري ــات الس ــاج املحتوي ــل: إنت ــن اج م
والربامــج  الحيــة  الرفيــه  وعــروض  واألفــالم، 
الســمعية  املحتويــات  توزيــع  التلفزيونيــة؛ 
الحيــة  الرفيــه  وعــروض  واألفــالم،  البريــة، 
الرفيهيــة  والخدمــات  التلفزيونيــة؛  والربامــج 
شــبكة  عــرب  وتحويلهــا  البريــة،  الســمعية 
اإلنرنــت وشــبكات االتصــاالت األخــرى، مبــا يف 
ترفيهيــة  خدمــات  املحمولــة؛  الهواتــف  ذلــك 
ــيقية  ــروض املوس ــة؛ الع ــروض مرسحي لألطفال؛ع
إنتاجــات  املوســيقية؛  التســجيالت  والربامــج. 
عــروض  املنصــات؛  عــى  عــروض  موســيقية؛ 
الســمعية؛  املنتجــات  إنتــاج  الجمهــور؛  مشــاركة 
توزيــع املنتجــات الســمعية؛ نــر الكتــب؛ وخدمات 
الرفيــه عــن طريــق األلعــاب اإللكرونيــة، ويجــري 
االتصــاالت  وشــبكات  اإلنرنــت  عــرب  تحويلهــا 

األخــرى. 

In Respect of: production of audiovisual content, 
films, live entertainment features and television 
shows; distribution of audiovisual content 
,films, live entertainment features and television 
shows; entertainment services of audiovisual 
content, transformed via the internet and other 
communications networks, including mobile 
phones; entertainment services for children; 
theatrical performances; musical performances 
and shows; musical recordings; musical 
productions; stage shows; audience participation 
events; production of audio products; distribution 
of audio products; publication of books; 
entertainment services by means of electronic 
games, being transformed via the internet and 
other communications networks.

 ,In the name of: WAKWAK PRODUCTIONبأسم: واكواك برودكشن, رشاكة محدودة 
LIMITED PARTNERSHIP

Address: 21 Trumpeldor St., Acre 2450308العنوان: 21 شارع ترومبلدور، عكا 2450308 

ــس  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ: ف ــوان التبلي عن
 768 -ص.ب: 

Address for Services: 
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( 33)

 Trade Mark No.: 32497العالمة التجارية رقم: 32497 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 14/11/2017التاريخ: 2017/11/14 

ــا  ــرة، مب ــة واملبتك ــة املتنوع ــات املالي ــل: الخدم ــن اج م
ــال أو أي  ــاركة يف رأس امل ــلف، املش ــروض، الس ــا الق فيه
ــات  ــة، للضامن ــاعدات املالي ــكال املس ــن أش ــر م ــكل آخ ش
الخاصــة  أو  العامــة  الــدول واملؤسســات  املقدمــة إىل 
واملنظــامت الدوليــة واألشــخاص الطبيعيــن, التمويــل 
ــايل,  ــالح امل ــج االص ــة أو برام ــة االقتصادي ــات التنمي لغاي
خدمــات  الدولــة,  عــن  نيابــة  املاليــة  العمليــات  إدارة 
القــروض قصــرية األجــل ومتوســطة األجــل وطويلــة 
األجــل، خدمــات االكتتــاب للســندات والصكــوك واألوراق 
املاليــة وجميــع أنــواع التزامــات الديــون, دراســة وتقييــم 
املشــاريع املاليــة, الــراكات املاليــة واملســاعدة املاليــة 
خــارج  الفرنســية  واألقســام  واألقاليــم  الناميــة  للــدول 
التحــوالت يف  النجــاح يف تحقيــق  الدولــة مــن أجــل 
واملواطنــة  والرقمنــة  واإلقاليــم  والطاقــة  املجتمــع 
ولتعزيــز  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  لتعزيــز 
العاملــة والنقــل واملدنيــة املســتدامة والصحــة والتعليــم 
والبيئــة والتنــوع البيولوجــي والطاقــة النظيفــة والزراعــة 
املســتدامة وســالمة األغذيــة، لتحســن ظــروف معيشــة 
الســكان، وللمحافظــة عــى الكوكــب، وملحاربــة تغيــري 

ــاخ  املن

In Respect of: Various and innovative financial 
services, namely loans, advances, equity participation, 
or any other form of financial assistance, of 
guarantees provided to states, public law or private 
law corporations, international organizations, natural 
persons; financing for economic development or 
financial recovery programmes; management of 
financial operations on behalf of the state; short-
term, medium-term and long-term loan services, 
underwriting services for bonds, notes, securities and 
all types of debt obligation; financial project study and 
evaluation; financial partnerships, financial assistance 
to developing countries and French Overseas territories 
and departments, in order to successfully achieve 
social, energy, territorial, digital and citizenship 
transitions, to foster economic and social development, 
employment, transportation, sustainable city, health, 
education, environment, biodiversity, clean energy, 
sustainable agriculture and food safety, to improve 
inhabitants’ living conditions, to preserve the planet, to 
fight climate change 

 In the name of: AGENCE FRANCAISE DEبأسم: اجنس فرانسايس دي ديفيلومبينت 
D E V E L O P P E M E N T 

 ,Address: 5, RUE ROLAND BARTHES, 75012 PARISالعنوان: 5, رو روالند بارتيس, 75012 باريس, فرنسا 
FRANCE 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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 ( 34)

 Trade Mark No.: 32498العالمة التجارية رقم: 32498 

 In Class: 42يف الصنف: 42 

 Date: 14/11/2017التاريخ: 2017/11/14 

مــن اجــل: خدمــات الدعــم الفنــي )الدراســات الفنيــة 
للمشــاريع(, خدمــات الرقابــة الفنية لتعزيز ادارة املشــاريع, 
خدمــات الدعــم الفنــي للــدول الناميــة واألقاليــم واألقســام 
ــق  ــاح يف تحقي ــل النج ــن أج ــة، م ــارج الدول ــية خ الفرنس
والرقمنــة  واإلقاليــم  والطاقــة  املجتمــع  يف  التحــوالت 
واملواطنــة لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة 
ــة  ــتدامة والصح ــة املس ــل واملدني ــة والنق ــز العامل ولتعزي
والتعليــم والبيئــة والتنــوع البيولوجــي والطاقــة النظيفــة 
والزراعــة املســتدامة وســالمة األغذيــة، لتحســن ظــروف 
ــة  ــب، وملحارب ــى الكوك ــة ع ــكان، وللمحافظ ــة الس معيش

تغيــري املنــاخ 

In Respect of: Technical support services (technical 
project studies); technical monitoring services to 
strengthen projects management; technical support 
services for developing countries and French Overseas 
territories and departments, in order to successfully 
achieve social, energy, territorial, digital and citizenship 
transitions, to foster economic and social development, 
employment, transportation, sustainable city, health, 
education, environment, biodiversity, clean energy, 
sustainable agriculture and food safety, to improve 
inhabitants’ living conditions, to preserve the planet, to 
fight climate change 

 In the name of: AGENCE FRANCAISE DEبأسم: اجنس فرانسايس دي ديفيلومبينت 
D E V E L O P P E M E N T 

 ,Address: 5, RUE ROLAND BARTHES, 75012 PARISالعنوان: 5, رو روالند بارتيس, 75012 باريس, فرنسا 
FRANCE 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 35)

 Trade Mark No.: 32499العالمة التجارية رقم: 32499 

 In Class: 18يف الصنف: 18 

 Date: 14/11/2017التاريخ: 2017/11/14 

مــن اجــل: الجلــود املدبوغــة وتقليدهــا واملنتجــات 
ــن  ــة ضم ــري املصنف ــواد غ ــذه امل ــن ه ــة م املصنوع
كانــت  ســواء  الحيوانــات  جلــود   ، أخــرى  فئــات 
الثيــاب  صناديــق   ، مدبوغــة  غــري  أو  مدبوغــة 
وحقائــب الســفر ، الشــاميس واملظــالت, حقائــب 
ــر,  ــب الظه ــب, حقائ ــد, الحقائ ــب الي ــة, حقائ االمتع

حقائــب االكيــاس 

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, 
luggage, handbags, bags, backpacks and duffel 
bags 

 In the name of: United States Polo Associationبأسم: يونايتد ستيتس بولو اسوسيشن 

ــويت 200,  ــارد, س ــنربارك بوليف ــوان: 1400 س العن
ــدة  ــات املتح ــدا, الوالي ــش, فلوري ــامل بيت ــت ب ويس

االمريكيــة 33401 

Address: 1400 Centrepark Boulevard, Suite 200, 
West Palm Beach, Florida, USA 33401 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 36)

 Trade Mark No.: 32500العالمة التجارية رقم: 32500 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 14/11/2017التاريخ: 2017/11/14 

مــن اجــل: املالبــس, البســة القــدم, اغطيــة الــراس, 
االوشــحة, االحزمــة واكسســواراتها 

In Respect of: Clothing/Apparel, footwear, 
headgear, scarves, belts and accessories 

 In the name of: United States Polo Associationبأسم: يونايتد ستيتس بولو اسوسيشن 

ــويت 200,  ــارد, س ــنربارك بوليف ــوان: 1400 س العن
ــدة  ــات املتح ــدا, الوالي ــش, فلوري ــامل بيت ــت ب ويس

االمريكيــة 33401 

Address: 1400 Centrepark Boulevard, Suite 200, 
West Palm Beach, Florida, USA 33401 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 37)

 Trade Mark No.: 32501العالمة التجارية رقم: 32501 

 In Class: 18يف الصنف: 18 

 Date: 14/11/2017التاريخ: 2017/11/14 

واملنتجــات  وتقليدهــا  املدبوغــة  الجلــود  اجــل:  مــن 
املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــري املصنفــة ضمــن فئــات 
أخــرى ، جلــود الحيوانــات ســواء كانــت مدبوغــة أو غــري 
ــاميس  ــفر ، الش ــب الس ــاب وحقائ ــق الثي ــة ، صنادي مدبوغ
واملظــالت, حقائــب االمتعــة, حقائــب اليــد, الحقائــب, 

ــاس  ــب االكي ــر, حقائ ــب الظه حقائ

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, 
luggage, handbags, bags, backpacks and duffel 
bags 

 In the name of: United States Polo Associationبأسم: يونايتد ستيتس بولو اسوسيشن 

ــويت 200,  ــارد, س ــنربارك بوليف ــوان: 1400 س العن
ــدة  ــات املتح ــدا, الوالي ــش, فلوري ــامل بيت ــت ب ويس

االمريكيــة 33401 

Address: 1400 Centrepark Boulevard, Suite 200, 
West Palm Beach, Florida, USA 33401 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 38)

 Trade Mark No.: 32502العالمة التجارية رقم: 32502 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 14/11/2017التاريخ: 2017/11/14 

مــن اجــل: املالبــس, البســة القــدم, اغطيــة الــراس, 
االوشــحة, االحزمــة واكسســواراتها 

In Respect of: Clothing/Apparel, footwear, 
headgear, scarves, belts and accessories 

 In the name of: United States Polo Associationبأسم: يونايتد ستيتس بولو اسوسيشن 

ــويت 200,  ــارد, س ــنربارك بوليف ــوان: 1400 س العن
ــدة  ــات املتح ــدا, الوالي ــش, فلوري ــامل بيت ــت ب ويس

االمريكيــة 33401 

Address: 1400 Centrepark Boulevard, Suite 200, 
West Palm Beach, Florida, USA 33401 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 39)

 Trade Mark No.: 32569العالمة التجارية رقم: 32569 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

ــد,  ــوم الصي ــة ولح ــور الداجن ــامك والطي ــوم واألس ــل: اللح ــن اج م
ــة  ــة واملجفف ــرضوات املحفوظ ــه والخ ــوم, الفواك ــات اللح خالص
واملطهيــة, الهــالم, املــرىب والفواكــه املحفوظــة بالســكر, البيــض 
الصالحــة  والدهــون  الزيــوت   ، الحليــب  ومنتجــات  والحليــب 
لــالكل, باالخــص زيــت الزيتــون, جــوز الهنــد املجفــف, زيــت جــوز 
الهنــد, مدهــون جــوز الهنــد, دقيــق جــوز الهنــد, رقائــق جــوز الهنــد, 
حليــب جــوز الهنــد, مســحوق رشاب جــوز الهنــد, ســكر جــوز الهنــد, 

والبــذور املعــدة للطعــام 

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 particular olive oil; desiccated coconut, virgin 
coconut oil, creamed coconut, coconut flour, coconut chips, 
coconut milk, coconut sap syrup, coconut sap sugar, prepared 
seeds for food 

 In the name of: Naturland - Verband fur okologischen Landbauبأسم: ناترالند - فريباند فور اوكولوجخن الندباي اي.يف. 
e.V. 

 Address: Kleinhaderner Weg 1, 82166 Grafelfing, Germanyالعنوان: كالينهاديرنري فيج 1, 82166, غرافيلفينغ, املانيا 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

 ( 40)

 Trade Mark No.: 32570العالمة التجارية رقم: 32570 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

مــن اجــل: القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة, الســكر 
ــة  ــتحرضات املصنوع ــق واملس ــاجو, الدقي ــوكا والس واألرز, التابي
ــات,  ــر والحلوي ــز والفطائ ــكس, الخب ــص الكس ــوب, باالخ ــن الحب م
املعالجــة  الشــاي  حبــوب  املحفوظــة,  االعشــاب  املثلجــات, 
املســتعملة للتتبيــل, عســل النحــل والدبــس, الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز, امللــح, الخــردل, الخــل والصلصــات )التوابــل(, البهــارات, 

الثلــج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals, in 
particular couscous; bread, pastries and confectionery; edible 
ices; preserved herbs and processed chia seeds for use as a 
seasoning; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice 

 In the name of: Naturland - Verband fur okologischen Landbauبأسم: ناترالند - فريباند فور اوكولوجخن الندباي اي.يف. 
e.V. 

 Address: Kleinhaderner Weg 1, 82166 Grafelfing, Germanyالعنوان: كالينهاديرنري فيج 1, 82166, غرافيلفينغ, املانيا 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 41)

 Trade Mark No.: 32571العالمة التجارية رقم: 32571 

 In Class: 31يف الصنف: 31 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

واملنتجــات  معالجــة,  الغــري  الزراعيــة  املنتجــات  اجــل:  مــن 
البعليــة, واملنتجــات البســتانية والحرجيــة, الحبــوب والبــذور 
الهنــد,  الطازجــة, جــوز  الفواكــه والخــرضوات  الغــري معالجــة, 
ــات،  ــة النب ــور, بصل ــة والزه ــات الطبيعي ــة, النبات ــاب الطازج األعش
ــة  ــواد الغذائي ــة, امل ــات الحي ــة, الحيوان ــذور للزراع ــتالت والب الش

الشــعري  للحيوانــات,  واملروبــات 

In Respect of: Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains 
and seeds; fresh fruits and vegetables, coconuts, fresh herbs; 
natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages for animals; 
malt 

 In the name of: Naturland - Verband fur okologischen Landbauبأسم: ناترالند - فريباند فور اوكولوجخن الندباي اي.يف. 
e.V. 

 Address: Kleinhaderner Weg 1, 82166 Grafelfing, Germanyالعنوان: كالينهاديرنري فيج 1, 82166, غرافيلفينغ, املانيا 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 42)

 Trade Mark No.: 32572العالمة التجارية رقم: 32572 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

واألصنــاف  )الكرتــون(  املقــوى  والــورق  الــورق  اجــل:  مــن 
املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــري املصنفــة يف فئــات أخــرى 
 ، الفوتوغرافيــة  الصــور   ، الكتــب  ، املطبوعــات ومــواد تجليــد 
أو  القرطاســية  يف  املســتعملة  الالصقــة  املــواد   ، القرطاســية 
ــن  ــرش التلوي ــن ، ف ــة بالفنان ــة ، األدوات الخاص ــراض املنزلي لألغ
ــاث(،  ــدا األث ــب )ع ــتلزمات املكات ــة ومس ــان ، اآلالت الكاتب والده
ــتيكية  ــواد بالس ــزة( ، م ــدا األجه ــة )ع ــادية والتعليمي ــواد االرش امل
للتغليــف )غــري املصنفــة ضمــن فئــات أخــرى( ، حــروف الطباعــة، 

االكالشــيهات 

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 Tourism Authorityبأسم: الهيئة العامة للسياحة 

 Address: Qatar - Lusail City - Al Jasra Tower - Building Bالعنوان: قطر - مدينة لوسيل - ابراج الجرسة - يب 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 43)

 Trade Mark No.: 32573العالمة التجارية رقم: 32573 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واإلعــالن وادارة وتوجيــه 
األعــامل وتفعيــل النشــاط املكتبــي 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: Qatar Tourism Authorityبأسم: الهيئة العامة للسياحة 

 Address: Qatar - Lusail City - Al Jasra Tower - Buildingالعنوان: قطر - مدينة لوسيل - ابراج الجرسة - يب 
B 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

( 44)

 Trade Mark No.: 32574العالمة التجارية رقم: 32574 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

وتنظيــم  الســلع  وتخزيــن  وتغليــف  النقــل  اجــل:  مــن 
والســفر  الرحــالت 

In Respect of: Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement 

 In the name of: Qatar Tourism Authorityبأسم: الهيئة العامة للسياحة 

 Address: Qatar - Lusail City - Al Jasra Tower - Buildingالعنوان: قطر - مدينة لوسيل - ابراج الجرسة - يب 
B 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 32575العالمة التجارية رقم: 32575 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

مــن اجــل: خدمــات التعليــم والتهذيــب, التدريــب, 
الرفيــه, األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities 

 In the name of: Qatar Tourism Authorityبأسم: الهيئة العامة للسياحة 

ــرسة -  ــراج الج ــيل - اب ــة لوس ــر - مدين ــوان: قط العن
يب 

Address: Qatar - Lusail City - Al Jasra Tower - 
Building B 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

 ( 46)

 Trade Mark No.: 32576العالمة التجارية رقم: 32576 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

ــورق املقــوى )الكرتــون( واألصنــاف  ــورق وال مــن اجــل: ال
املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــري املصنفــة يف فئــات 
الصــور   ، الكتــب  تجليــد  ومــواد  املطبوعــات   ، أخــرى 
الفوتوغرافيــة ، القرطاســية ، املــواد الالصقــة املســتعملة 
ــة  ــة ، األدوات الخاص ــراض املنزلي ــية أو لألغ يف القرطاس
الكاتبــة  اآلالت   ، والدهــان  التلويــن  فــرش   ، بالفنانــن 
ــادية  ــواد االرش ــاث( ، امل ــدا األث ــب )ع ــتلزمات املكات ومس
ــف  ــتيكية للتغلي ــواد بالس ــزة( ، م ــدا األجه ــة )ع والتعليمي
ــة ،  ــروف الطباع ــرى( ، ح ــات أخ ــن فئ ــة ضم ــري املصنف )غ

االكالشــيهات 

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 Tourism Authorityبأسم: الهيئة العامة للسياحة 

 Address: Qatar - Lusail City - Al Jasra Tower - Buildingالعنوان: قطر - مدينة لوسيل - ابراج الجرسة - يب 
B 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 47)

 Trade Mark No.: 32577العالمة التجارية رقم: 32577 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واإلعــالن وادارة وتوجيــه 
األعــامل وتفعيــل النشــاط املكتبــي 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: Qatar Tourism Authorityبأسم: الهيئة العامة للسياحة 

 Address: Qatar - Lusail City - Al Jasra Tower - Buildingالعنوان: قطر - مدينة لوسيل - ابراج الجرسة - يب 
B 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

( 48)

 Trade Mark No.: 32578العالمة التجارية رقم: 32578 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

وتنظيــم  الســلع  وتخزيــن  وتغليــف  النقــل  اجــل:  مــن 
والســفر  الرحــالت 

In Respect of: Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement 

 In the name of: Qatar Tourism Authorityبأسم: الهيئة العامة للسياحة 

 Address: Qatar - Lusail City - Al Jasra Tower - Buildingالعنوان: قطر - مدينة لوسيل - ابراج الجرسة - يب 
B 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 49)

 Trade Mark No.: 32579العالمة التجارية رقم: 32579 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

التدريــب,  والتهذيــب,  التعليــم  خدمــات  اجــل:  مــن 
والثقافيــة  الرياضيــة  األنشــطة  الرفيــه, 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities 

 In the name of: Qatar Tourism Authorityبأسم: الهيئة العامة للسياحة 

 Address: Qatar - Lusail City - Al Jasra Tower - Buildingالعنوان: قطر - مدينة لوسيل - ابراج الجرسة - يب 
B 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

( 50)

 Trade Mark No.: 32580العالمة التجارية رقم: 32580 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

واألصنــاف  )الكرتــون(  املقــوى  والــورق  الــورق  اجــل:  مــن 
املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــري املصنفــة يف فئــات أخــرى 
 ، الفوتوغرافيــة  الصــور   ، الكتــب  ، املطبوعــات ومــواد تجليــد 
أو  القرطاســية  يف  املســتعملة  الالصقــة  املــواد   ، القرطاســية 
ــن  ــرش التلوي ــن ، ف ــة بالفنان ــة ، األدوات الخاص ــراض املنزلي لألغ
ــاث( ،  ــدا األث ــب )ع ــتلزمات املكات ــة ومس ــان ، اآلالت الكاتب والده
ــتيكية  ــواد بالس ــزة( ، م ــدا األجه ــة )ع ــادية والتعليمي ــواد االرش امل
للتغليــف )غــري املصنفــة ضمــن فئــات أخــرى( ، حــروف الطباعــة، 

االكالشــيهات 

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: Saudi Arabian Airlinesبأسم: الخطوط الجوية العربية السعودية 

 21231 الربيــدي  الرمــز  جــدة   90 ت  م.   620 ص.ب  العنــوان: 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 

Address: P.O. 620 M.T 90 Jeddah, Postal Code 21231, 
Kingdom Of Saudi Arabia 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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 Trade Mark No.: 32581العالمة التجارية رقم: 32581 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

ــة  ــة وأغطي ــدم واالحذي ــاس الق ــس ولب ــل: املالب ــن اج م
ــرأس  ال

In Respect of: Clothing, footwear and shoes, headgear 

 In the name of: Saudi Arabian Airlinesبأسم: الخطوط الجوية العربية السعودية 

الربيــدي  الرمــز  جــدة   90 ت  م.   620 ص.ب  العنــوان: 
الســعودية  العربيــة  اململكــة   21231

Address: P.O. 620 M.T 90 Jeddah, Postal Code 21231, 
Kingdom Of Saudi Arabia 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم
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 Trade Mark No.: 32582العالمة التجارية رقم: 32582 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

وادارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي,  النشــاط  وتفعيــل  األعــامل  وتوجيــه 
الدعايــة  األعــامل,  إدارة  ملســاعدة  خدمــات 
الخارجيــة, نــر املــواد الدعائيــة, ادارة األعــامل 
البضائــع  عــرض  التنظيميــة,  واالستشــارات 
الدعائيــة,  املــواد  تأجــري  والتجزئــة(,  )الجملــة 
املعــارض  تنظيــم  العامــة,  العالقــات  الدعايــة, 
الجملــة  اغــراض  دعائيــة,  او  تجاريــة  الغــراض 
والتجزئــة )عــرض البضائــع عــى وســائل االتصــال, 
انتــاج افــالم الدعايــة, ادارة اعــامل الرياضيــن, 
التســويق, اســتئجار االماكــن واملــواد الدعائيــة, 
وكاالت العالقــات العامــة, ترويــج بضائــع وخدمــات 
عامليــة,  كمبيوتــر  شــبكة  خــالل  مــن  اآلخريــن 
العقــود  تنظيــم  وترويجيــة,  تســويقية  خدمــات 
واجــراء  تنظيــم  الخدمــات,  لتقديــم  لآخريــن 
واجــراء  تنظيــم  وترويجيــة,  تســويقية  احــداث 
وخدمــات  بضائــع  ترويــج  تجاريــة,  معــارض 
األعــامل  وإدارة  الدعايــة  مــواد  نــر  اآلخريــن, 

والتجزئــة  الجملــة  اســواق  ادارة  باالخــص 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions, services 
for “Business management assistance, Outdoor 
advertising, Dissemination of advertising 
matter, Business management and organization 
consultancy, Demonstration of goods (Wholesale 
and retail), Publicity material rental, Advertising, 
Public relations, Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, Retail and 
Wholesale purposes (Presentation of goods on 
communication media, Production of advertising 
films, Business management of sports people, 
Marketing, rental of advertising space and 
advertising material, rental of advertising 
space and advertising material, public relations 
agencies, promoting the goods and services of 
others via a global computer network, marketing 
and promotional services, arranging of contracts, 
for others, for the provision of services, arranging 
and conducting of promotional and marketing 
events, arranging and conducting of trade shows, 
promoting the goods and services of others, 
publication of publicity materials & business 
administration, in particular management of 
wholesale and retail outlets)”. 

 In the name of: Saudi Arabian Airlinesبأسم: الخطوط الجوية العربية السعودية 

العنــوان: ص.ب 620 م. ت 90 جــدة الرمــز الربيــدي 
21231 اململكــة العربيــة الســعودية 

Address: P.O. 620 M.T 90 Jeddah, Postal Code 
21231, Kingdom Of Saudi Arabia 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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 Trade Mark No.: 32583العالمة التجارية رقم: 32583 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

مــن اجــل: النقــل وتغليــف وتخزيــن الســلع وتنظيــم 
ــري  ــوي, تأج ــل الج ــات للنق ــفر, خدم ــالت والس الرح
والســيارات,  الحافــالت  عــرب  النقــل  الســيارات, 
النقــل يف القــوارب الرفيهيــة, تأجــري القــوارب, 
ــة,  ــري االحصن ــة, تأج ــكك الحديدي ــرب الس ــل ع النق
البضائــع,  توصيــل  البحريــة,  الرحــالت  تنظيــم 
مواقــف الســيارات, التخزيــن, تأجــري الكراجــات, 
ــركاب,  ــل ال ــياحية, نق ــوالت الس ــم الج ــل, تنظي النق
ــل,  ــوزات النق ــل, حج ــطاء النق ــري, وس ــل البح النق
تغليــف البضائــع, تأجــري الطائــرات, خدمــات الســفر 
ــة,  ــة واملحلي ــل الدولي ــات النق ــوزات, خدم والحج
رحــالت  الســياحية,  الرحــالت  وحجــز  تنظيــم 
ــارة املعــامل الســياحية, االستشــارات يف مجــال  زي
ــة  ــياحية املقدم ــامل الس ــاهدة املع ــياحة ومش الس
الســاخن,  والخــط  االتصــال  مراكــز  طريــق  عــن 
خدمــات حجــوزات الســفر املحوســبة, خدمــات 
وتنظيــم  حجــوزات  الســفر,  تذاكــر  حجــوزات 

الدخــول لقاعــات املطــارات 

In Respect of: Transport; packaging and storage 
of goods; travel arrangement, services for: 
“Air transport, Car rental, Bus & Car transport, 
Entertainment Boat transport, Boat rental, 
Railway transport, Horse rental, Arranging of 
cruises, Delivery of goods, Car parking, Storage, 
Garage rental, Transport, Arranging of tours, 
Passenger transport, Marine transport, Transport 
brokerage, Transport reservation, Wrapping of 
goods, Aircraft rental, travel arrangement and 
reservation services, national and international 
transport services, arranging and booking of tours, 
excursions and sightseeing trips, consultancy 
in the field of tourist travel and sightseeing 
provided by telephone call centers and hotlines, 
computerized travel reservation services, travel 
ticket reservation services, booking and arranging 
of access to airport lounges ”. 

 In the name of: Saudi Arabian Airlinesبأسم: الخطوط الجوية العربية السعودية 

العنــوان: ص.ب 620 م. ت 90 جــدة الرمــز الربيــدي 
21231 اململكــة العربيــة الســعودية 

Address: P.O. 620 M.T 90 Jeddah, Postal Code 
21231, Kingdom Of Saudi Arabia 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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 Trade Mark No.: 32584العالمة التجارية رقم: 32584 

 In Class: 45يف الصنف: 45 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

امنيــة  وخدمــات  قانونيــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
ــخصية  ــات ش ــراد وخدم ــكات واالف ــة املمتل لحامي
حاجــات  لتلبيــة  اخــرون  يقدمهــا  واجتامعيــة 
االفــراد, خدمــات للمرافقــة يف املجتمــع, تنظيــم 
االجتامعــات الدينيــة, الوســاطة, خدمــات االمــن 
لحاميــة االصــول او االشــخاص, خدمــات شــخصية 
واجتامعيــة مقدمــة من اآلخريــن لتلبيــة احتياجات 
املهــام  عمــل  االمــن,  حــراس  خدمــات  االفــراد, 
ــن,  ــن اآلخري ــخيص ع ــوق الش ــن, التس ــن اآلخري ع
خدمــات الدفــاع املــدين, خدمــات املرافقــة للكبــار 

الخاصــة  االحتياجــات  وذوي 

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, services for: 
“Escorting in society [chaperoning], Organization 
of religious meetings, Mediation, security 
services for the protection of material assets or 
persons, personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals, security 
guard services, running errands for others, 
personal shopping for others, civil protection 
services, companionship services for the elderly 
and disabled”. 

 In the name of: Saudi Arabian Airlinesبأسم: الخطوط الجوية العربية السعودية 

العنــوان: ص.ب 620 م. ت 90 جــدة الرمــز الربيــدي 
21231 اململكــة العربيــة الســعودية 

Address: P.O. 620 M.T 90 Jeddah, Postal Code 
21231, Kingdom Of Saudi Arabia 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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 Trade Mark No.: 32585العالمة التجارية رقم: 32585 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

ــة,  ــاه املعدني ــرية, املي ــع الب ــتحرضات صن ــرية, مس ــل: الب ــن اج م
الفواكــه  عصائــر  الصــودا,  ميــاه  الطاولــة,  ميــاه  النبــع,  ميــاه 
والخــرضوات  الفواكــه  ومســتخلصات  مركــزات  والخــرضوات, 
الكحوليــة,  غــري  الخفيفــة  املروبــات  املروبــات,  لصنــع 

الطاقــة  مروبــات 

In Respect of: Beers; preparations for making beer. 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 

ملتــد  تيجــارت  غيــدا  تاســيامجيليك  تكســتيل  بــاران  بأســم: 
رشكيتــي 

In the name of: BARAN TEKSTIL TASIMACILIK GIDA 
TICARET LIMITED SIRKETI 

نو:4/ايــه  ســوك.  ارغــون  ناكيــه  مــاه.  ميرسوتيــت  العنــوان: 
تركيــا  اســطنبول,  سيســيل 

Address: Mesrutiyet Mah. Nakiye Ergun Sok. No:4/A Sisli 
Istanbul, Turkey 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 56)

 Trade Mark No.: 32587العالمة التجارية رقم: 32587 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 27/11/2017التاريخ: 2017/11/27 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واالعــالن وتفعيــل النشــاط املكتبــي 
وكذلــك مــن اجــل الدعايــة عــى اليافطــات واالمــور الدعائيــة عــى 
املركبــات وعــى بطاقــات التعريــف والكــروت وعــى البضائــع 
وعــى البضائــع وعــى الــورق وعــى اكيــاس البضائــع واملغلفــات 

ــوجات  ــات واملنس ــع املفروش ــة اىل بي باالضاف

In Respect of: Advertising; business management;and direction 
of the business and activity as well as for advertising banners 
and things of propageanda on the cards and for goods and 
invoices and papers bearing letterhead and invelopes and bages 
of goods 

 In the name of: sharikt almostakbal lisinaiet watijart almafroshatبأسم: رشكة املستقبل لصناعة وتجارة املفروشات 

 Address: nablus - share alqudsالعنوان: نابلس - شارع القدس 

 Address for Services: nablus - share alqudsعنوان التبليغ: نابلس - شارع القدس 
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 Trade Mark No.: 32752العالمة التجارية رقم: 32752 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 24/12/2017التاريخ: 2017/12/24 

مــن اجــل: الــورق واملــواد املصنوعــة مــن الــورق ) الــورق 
الصحــي واملحــارم وورق الضيافــة و تنشــيف اليديــن( 
الطعــام  ونايلــون  النفايــات  ونايلــون  التجليــد  ومــواد 

ــكاله  ــع أش ــون بجمي والنيل

In Respect of: paper and articles made of paper m toilet 
paper , napkin , handkerchief tissues) paper towels and 
binding materials , waste nylon and food nylon and all 
nylon’s 

التنظيــف  مــواد  لتســويق  كــري  جــاال  رشكــة  بأســم: 
لتجميــل  ا و

In the name of: sharikat jala care letaswik mawad all 
tantheef wa all tagmeel 

 Address: beit jala - al sahel streetالعنوان: بيت جاال - شارع السهل 

 Address for Services: beit jala - al sahel streetعنوان التبليغ: بيت جاال - شارع السهل 

( 58)

 Trade Mark No.: 32769العالمة التجارية رقم: 32769 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

 In Respect of: Riceمن اجل: األرز 

 .In the name of: Herba Ricemills, S.L.Uبأسم: هريبا رايسميلز, اس. ال. يو. 

ــوان دي  ــان ج ــال, 43, 41920 س ــوان: كايل ري العن
ــبانيا  ــبيلية, اس ــي - اش ازنالفارات

Address: Calle Real, 43, 41920 San Juan de 
Aznalfarache – Sevilla, Spain 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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 ( 59)

 Trade Mark No.: 32770العالمة التجارية رقم: 32770 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

 In Respect of: Riceمن اجل: األرز 

 .In the name of: Herba Ricemills, S.L.Uبأسم: هريبا رايسميلز, اس. ال. يو. 

ــي -  ــوان دي ازنالفارات ــان ج ــال, 43, 41920 س ــوان: كايل ري العن
اشــبيلية, اســبانيا 

Address: Calle Real, 43, 41920 San Juan de Aznalfarache – 
Sevilla, Spain 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 60)

 Trade Mark No.: 32771العالمة التجارية رقم: 32771 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

العــدس؛  املصنــع؛  الحمــص  املصنعــة؛  البقوليــات  اجــل:  مــن 
العــدس املعالــج؛ الفاصوليــا املعالجــة؛ مخاليــط مــن البقــول؛ 
منتجــات  خــرضوات؛  عــى  أساســا  تحتــوي  محــرضة  أطبــاق 
ــوم  ــاس اللح ــى أس ــدة ع ــاق املع ــة؛ األطب ــكلة لألغذي ــة مش نباتي
اللحــوم؛  مســتخلصات  والصيــد؛  الدواجــن  ولحــوم  واألســامك 
الخضــار املحفوظــة واملجمــدة واملجففــة واملطبوخــة؛ األطبــاق 
املصنعــة؛  الخــرضوات  الخــرضاوات.  أســاس  عــى  املعــدة 
الحســاء  املــرق؛  مــرق ومركــزات  لصنــع  مــرق، املســتحرضات 
محــرضة؛  بــذور  البــذور؛  الحســاء؛  لصنــع  واملســتحرضات 
مروبــات الحليــب التــي تحتــوي عــى الفواكــه؛ حليــب األرز 

In Respect of: Processed legumes; Processed chickpeas; 
Lentils; Processed lentils; Processed beans; Mixtures of pulses; 
Prepared dishes mainly containing vegetables; Extruded 
vegetable products for food; Prepared dishes based on meat, 
fish, poultry and game; Meat extracts; Preserved, frozen, dried 
and cooked vegetables; Prepared dishes based on vegetables; 
Processed vegetables; Broth, preparations for making broth and 
broth concentrates; Soup and preparations for making soup; 
Seeds, prepared; Seeds, prepared; Milk drinks containing fruits; 
Milk drinks containing fruits; Rice milk 

 .In the name of: Herba Ricemills, S.L.Uبأسم: هريبا رايسميلز, اس. ال. يو. 

ــي -  ــوان دي ازنالفارات ــان ج ــال, 43, 41920 س ــوان: كايل ري العن
اشــبيلية, اســبانيا 

Address: Calle Real, 43, 41920 San Juan de Aznalfarache – 
Sevilla, Spain 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 61)

 Trade Mark No.: 32772العالمة التجارية رقم: 32772 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

ــق  ــن الدقي ــب؛ األرز م ــات األرز؛ األرز املخص ــل: أرز؛ منتج ــن اج م
والخــرضوات.  األرز  مــن  مخاليــط  األرز.  مزيجــات  الكامــل؛ 
ــات  ــات األرز؛ الوجب ــن األرز؛ صلص ــة م ــة املصنوع ــواد الغذائي امل
ــق  ــك األرز؛ دقي ــدان األرز؛ كع ــن األرز؛ عي ــة م ــة املصنوع الخفيف
األرز؛ رقائــق األرز؛ رقائــق األرز ]املقرمشــة[؛ الوجبــات الخفيفــة 
ــات  ــن األرز؛ وجب ــة م ــار املصنوع ــوب اإلفط ــة األرز؛ حب ــن كعك م
ــن  ــة م ــاق املصنوع ــن األرز؛ االطب ــب م ــون يف الغال ــزة، تتك جاه
ــا  ــون أساس ــتهالك، تتك ــزة لالس ــائلة جاه ــة وس ــات جاف األرز؛ وجب
ــة  ــات الغذائي ــوخ[؛ املنتج ــري املطب ــب ]غ ــن األرز؛ األرز املخص م
املشــكلة املصنوعــة مــن األرز؛ األرز الطبيعــي ]املعالــج[ لألغذيــة 
البــري؛ غــداء معبــأ مســبقا يتكــون أساســا مــن  لالســتهالك 
بيبيمبــاب  والخضــار؛  واألســامك  اللحــوم  أيضــا  ويشــمل  األرز، 
ــام  ــون الطع ــر[؛ معج ــم البق ــرضوات ولح ــع الخ ــة م ]األرز مختلط
عــى  رئيــي[  ]بشــكل  تحتــوي  املعــدة  الوجبــات  النشــوي؛ 
املعكرونــة؛ وجبــات تتكــون أساســا مــن املعكرونــة؛ األطبــاق 
املعــدة عــى أســاس املعكرونــة؛ األطبــاق الجاهــزة التــي تحتــوي 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــة الخفيف ــات الغذائي ــة؛ املنتج ــى املعكرون ع
دقيــق الحبــوب؛ بســكويت األرز؛ املنتجــات الغذائيــة الخفيفــة 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــات الخفيف ــق األرز؛ الوجب ــن دقي ــة م املصنوع
الحبــوب؛  الحبــوب؛  مــن  املصنوعــة  الخفيفــة  الوجبــات  األرز؛ 
الحبــوب  والزالبيــة؛  الشــعرية  والطازجــة،  املجففــة  الباســتا 
املعالجــة؛  الحبــوب  البــري؛  لالســتهالك  لألغذيــة  املعالجــة 
املســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الــواح الحبــوب والــواح 
ــوب.  ــن الحب ــب م ــون يف الغال ــييل تتك ــييل؛ موس ــة؛ موس الطاق
حبــوب اإلفطــار التــي تحتــوي عــى الفاكهــة؛ األرز املدهــون؛ 
الســلطانيات  عــى  تحتــوي  التــي  األرز  مصــاص  املقرمشــات؛ 
لــألكل[؛  ]صالــح  صلصــة  الخــل،  الخــردل،  الطيــب؛  وجــوزة 
القطــاين  طحــن  التوابــل،  ]التوابــل[؛  الصلصــات  الصلصــات. 
لألغذيــة؛ وجبــة فــول؛ النشــا ]وجبــة[؛ طحــن؛ أطعمــة النشــويات؛ 
خليــط الدقيــق. دقيــق العجــن؛ دقيــق مخلــوط للطعــام؛ طحــن؛ 
ــف  ــميد[؛ الطي ــكس ]س ــوي. الكس ــق النش ــوكا. الدقي ــميد؛ التابي س
ــة؛  ــل املعالج ــج؛ الربغ ــل املعال ــة؛ الربغ ــوا املعالج ــج؛ الكين املعال
الشــعري املصنــع؛ الحنطــة املعالجــة؛ الديجيتاريــا املعالجــة؛ حبــة 
ــتهالك  ــد لالس ــعري املع ــج؛ الش ــوفان املعال ــة؛ الش ــن املعالج الدخ
ــب  ــذور القن ــة؛ ب ــيا املعالج ــذور الش ــم؛ ب ــوب السمس ــري؛ حب الب
املصنعــة. بــذور الخشــخاش املصنعــة؛ بــذور الكتــان لالســتهالك 
البــري؛ بــذور الكمــون األســود املصنعــة. بــذور كانيهــوا الصالحــة 

ــألكل  ل

In Respect of: Rice; Rice products; Enriched rice; Wholemeal 
rice; Rice mixes; Mixtures of rice and vegetables; Foodstuffs 
made of rice; Sauces for rice; Rice-based snack food; Rice 
sticks; Rice cakes; Flour of rice; Rice crackers; Rice-based 
snack food; Rice crackers [senbei]; Rice cake snacks; Breakfast 
cereals made of rice; Ready meals, predominantly consisting of 
rice; Rice based dishes; Dry and liquid ready-to-serve meals, 
mainly consisting of rice; Enriched rice [uncooked]; Extruded 
food products made of rice; Natural rice [processed] for food 
for human consumption; Pre-packaged lunches consisting 
primarily of rice, and also including meat, fish or vegetables; 
Bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; Farinaceous 
food pastes; Prepared meals containing [principally] pasta; 
Meals consisting primarily of pasta; Prepared dishes based 
on pasta; Ready-made dishes containing pasta; Snack food 
products made from cereal flour; Rice biscuits; Snack food 
products made from rice flour; Rice-based snack food; Cereal-
based snack food; Cereals; Dried and fresh pastas, noodles and 
dumplings; Processed cereals for food for human consumption; 
Processed cereals; Preparations made from cereals; Cereal bars 
and energy bars; Muesli; Muesli consisting predominantly 
of cereals; Breakfast cereals containing fruit; Creamed rice; 
Crackers; Rice puddings containing sultanas and nutmeg; 
Mustard, Vinegar, Sauce [edible]; Sauces; Sauces [condiments]; 
Spices; Pulse flour for food; Bean meal; Farina [meal]; Flour; 
Farinaceous foods; Flour mixes; Dough flour; Mixed flour for 
food; Flour; Semolina; Tapioca; Sago; Couscous [semolina]; 
Processed teff; Processed quinoa; Processed Amaranth; Bulgur 
wheat; processed buckwheat; Processed rye; Processed Spelt; 
Processed fonio; processed millet; Processed oats; Barley 
prepared for human consumption; Sesame seeds; processed 
chia seeds; Processed hemp seeds; Processed poppy seeds; 
Flaxseeds for human consumption; Processed black cumin 
seeds; Edible canihua seeds 

In the name of: Herba Ricemills, S.L.U. بأسم: هريبا رايسميلز, اس. ال. يو. 

دي  جــوان  ســان   41920  ,43 ريــال,  كايل  العنــوان: 
اســبانيا  اشــبيلية,   - ازنالفاراتــي 

 Address: Calle Real, 43, 41920 San Juan de
 Aznalfarache – Sevilla, Spain

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

 :Address for Services
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( 62)

 Trade Mark No.: 32774العالمة التجارية رقم: 32774 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

ــق  ــن الدقي ــب؛ األرز م ــات األرز؛ األرز املخص ــل: أرز؛ منتج ــن اج م
والخــرضوات.  األرز  مــن  مخاليــط  األرز.  مزيجــات  الكامــل؛ 
ــات  ــات األرز؛ الوجب ــن األرز؛ صلص ــة م ــة املصنوع ــواد الغذائي امل
ــق  ــك األرز؛ دقي ــدان األرز؛ كع ــن األرز؛ عي ــة م ــة املصنوع الخفيف
األرز؛ رقائــق األرز؛ رقائــق األرز ]املقرمشــة[؛ الوجبــات الخفيفــة 
ــات  ــن األرز؛ وجب ــة م ــار املصنوع ــوب اإلفط ــة األرز؛ حب ــن كعك م
ــن  ــة م ــاق املصنوع ــن األرز؛ االطب ــب م ــون يف الغال ــزة، تتك جاه
ــا  ــون أساس ــتهالك، تتك ــزة لالس ــائلة جاه ــة وس ــات جاف األرز؛ وجب
ــة  ــات الغذائي ــوخ[؛ املنتج ــري املطب ــب ]غ ــن األرز؛ األرز املخص م
املشــكلة املصنوعــة مــن األرز؛ األرز الطبيعــي ]املعالــج[ لألغذيــة 
البــري؛ غــداء معبــأ مســبقا يتكــون أساســا مــن  لالســتهالك 
بيبيمبــاب  والخضــار؛  واألســامك  اللحــوم  أيضــا  ويشــمل  األرز، 
ــام  ــون الطع ــر[؛ معج ــم البق ــرضوات ولح ــع الخ ــة م ]األرز مختلط
عــى  رئيــي[  ]بشــكل  تحتــوي  املعــدة  الوجبــات  النشــوي؛ 
املعكرونــة؛ وجبــات تتكــون أساســا مــن املعكرونــة؛ األطبــاق 
املعــدة عــى أســاس املعكرونــة؛ األطبــاق الجاهــزة التــي تحتــوي 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــة الخفيف ــات الغذائي ــة؛ املنتج ــى املعكرون ع
دقيــق الحبــوب؛ بســكويت األرز؛ املنتجــات الغذائيــة الخفيفــة 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــات الخفيف ــق األرز؛ الوجب ــن دقي ــة م املصنوع
الحبــوب؛  الحبــوب؛  مــن  املصنوعــة  الخفيفــة  الوجبــات  األرز؛ 
الحبــوب  والزالبيــة؛  الشــعرية  والطازجــة،  املجففــة  الباســتا 
املعالجــة؛  الحبــوب  البــري؛  لالســتهالك  لألغذيــة  املعالجــة 
املســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الــواح الحبــوب والــواح 
ــوب.  ــن الحب ــب م ــون يف الغال ــييل تتك ــييل؛ موس ــة؛ موس الطاق
حبــوب اإلفطــار التــي تحتــوي عــى الفاكهــة؛ األرز املدهــون؛ 
الســلطانيات  عــى  تحتــوي  التــي  األرز  مصــاص  املقرمشــات؛ 
لــألكل[؛  ]صالــح  صلصــة  الخــل،  الخــردل،  الطيــب؛  وجــوزة 
القطــاين  طحــن  التوابــل،  ]التوابــل[؛  الصلصــات  الصلصــات. 
لألغذيــة؛ وجبــة فــول؛ النشــا ]وجبــة[؛ طحــن؛ أطعمــة النشــويات؛ 
خليــط الدقيــق. دقيــق العجــن؛ دقيــق مخلــوط للطعــام؛ طحــن؛ 
ــف  ــميد[؛ الطي ــكس ]س ــوي. الكس ــق النش ــوكا. الدقي ــميد؛ التابي س
ــة؛  ــل املعالج ــج؛ الربغ ــل املعال ــة؛ الربغ ــوا املعالج ــج؛ الكين املعال
الشــعري املصنــع؛ الحنطــة املعالجــة؛ الديجيتاريــا املعالجــة؛ حبــة 
ــتهالك  ــد لالس ــعري املع ــج؛ الش ــوفان املعال ــة؛ الش ــن املعالج الدخ
ــب  ــذور القن ــة؛ ب ــيا املعالج ــذور الش ــم؛ ب ــوب السمس ــري؛ حب الب
املصنعــة. بــذور الخشــخاش املصنعــة؛ بــذور الكتــان لالســتهالك 
البــري؛ بــذور الكمــون األســود املصنعــة. بــذور كانيهــوا الصالحــة 

ــألكل  ل

In Respect of: Rice; Rice products; Enriched rice; Wholemeal 
rice; Rice mixes; Mixtures of rice and vegetables; Foodstuffs 
made of rice; Sauces for rice; Rice-based snack food; Rice 
sticks; Rice cakes; Flour of rice; Rice crackers; Rice-based 
snack food; Rice crackers [senbei]; Rice cake snacks; Breakfast 
cereals made of rice; Ready meals, predominantly consisting of 
rice; Rice based dishes; Dry and liquid ready-to-serve meals, 
mainly consisting of rice; Enriched rice [uncooked]; Extruded 
food products made of rice; Natural rice [processed] for food 
for human consumption; Pre-packaged lunches consisting 
primarily of rice, and also including meat, fish or vegetables; 
Bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; Farinaceous 
food pastes; Prepared meals containing [principally] pasta; 
Meals consisting primarily of pasta; Prepared dishes based 
on pasta; Ready-made dishes containing pasta; Snack food 
products made from cereal flour; Rice biscuits; Snack food 
products made from rice flour; Rice-based snack food; Cereal-
based snack food; Cereals; Dried and fresh pastas, noodles and 
dumplings; Processed cereals for food for human consumption; 
Processed cereals; Preparations made from cereals; Cereal bars 
and energy bars; Muesli; Muesli consisting predominantly 
of cereals; Breakfast cereals containing fruit; Creamed rice; 
Crackers; Rice puddings containing sultanas and nutmeg; 
Mustard, Vinegar, Sauce [edible]; Sauces; Sauces [condiments]; 
Spices; Pulse flour for food; Bean meal; Farina [meal]; Flour; 
Farinaceous foods; Flour mixes; Dough flour; Mixed flour for 
food; Flour; Semolina; Tapioca; Sago; Couscous [semolina]; 
Processed teff; Processed quinoa; Processed Amaranth; Bulgur 
wheat; processed buckwheat; Processed rye; Processed Spelt; 
Processed fonio; processed millet; Processed oats; Barley 
prepared for human consumption; Sesame seeds; processed 
chia seeds; Processed hemp seeds; Processed poppy seeds; 
Flaxseeds for human consumption; Processed black cumin 
seeds; Edible canihua seeds 

 .In the name of: Herba Ricemills, S.L.Uبأسم: هريبا رايسميلز, اس. ال. يو. 

ــوان دي  ــان ج ــال, 43, 41920 س ــوان: كايل ري العن
ــبانيا  ــبيلية, اس ــي - اش ازنالفارات

Address: Calle Real, 43, 41920 San Juan de 
Aznalfarache – Sevilla, Spain 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 63)

 Trade Mark No.: 32789العالمة التجارية رقم: 32789 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

 .In the name of: THOB AL ASEEL Coبأسم: رشكة ثوب األصيل 

العنــوان: ص.ب. 23236, الريــاض 11426, اململكــة 
العربيــة الســعودية 

Address: P.O. Box 23236, Riyadh 11426, Saudi 
Arabia 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 64)

 Trade Mark No.: 32791العالمة التجارية رقم: 32791 

 In Class: 33يف الصنف: 33 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

مــن اجــل: النبيــذ, العــرق, الوســيك, الجــن, الفــودكا, 
الــرم, الكونيــاك, الربانــدي, الليكــري 

In Respect of: Wine, Arak, Whisky, Gin, Vodka, 
Rum, Cognac, Brandy, Liqueur 

 .In the name of: Eagle Distilleries Coبأسم: رشكة معامل النرس للتقطري 

العنــوان: شــارع الشــهيد وصفــي التــل, ص.ب. )4( , 
الزرقــاء )13110(, األردن 

Address: Wasfi Al-Tal St. P.O. Box (4), Zarka 
(13110), Jordan 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 32792العالمة التجارية رقم: 32792 

 In Class: 33يف الصنف: 33 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

الــرم,  الفــودكا,  الجــن,  الوســيك,  العــرق,  النبيــذ,  اجــل:  مــن 
الليكــري  الربانــدي,  الكونيــاك, 

In Respect of: Wine, Arak, Whisky, Gin, Vodka, Rum, Cognac, 
Brandy, Liqueur 

 .In the name of: Eagle Distilleries Coبأسم: رشكة معامل النرس للتقطري 

الزرقــاء   ,  )4( ص.ب.  التــل,  وصفــي  الشــهيد  شــارع  العنــوان: 
األردن   ,)13110(

Address: Wasfi Al-Tal St. P.O. Box (4), Zarka (13110), Jordan 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 66)

 Trade Mark No.: 32793العالمة التجارية رقم: 32793 

 In Class: 33يف الصنف: 33 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

 In Respect of: Alcoholic beverages (except beer)من اجل: املروبات الكحولية )بإستثناء البرية( 

 .In the name of: Eagle Distilleries Coبأسم: رشكة معامل النرس للتقطري 

الزرقــاء   ,  )4( ص.ب.  التــل,  وصفــي  الشــهيد  شــارع  العنــوان: 
األردن   ,)13110(

Address: Wasfi Al-Tal St. P.O. Box (4), Zarka (13110), Jordan 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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 Trade Mark No.: 32794العالمة التجارية رقم: 32794 

 In Class: 33يف الصنف: 33 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

 In Respect of: Alcoholic beverages (except beer)من اجل: املروبات الكحولية )بإستثناء البرية( 

 .In the name of: Eagle Distilleries Coبأسم: رشكة معامل النرس للتقطري 

الزرقــاء   ,  )4( ص.ب.  التــل,  وصفــي  الشــهيد  شــارع  العنــوان: 
األردن   ,)13110(

Address: Wasfi Al-Tal St. P.O. Box (4), Zarka (13110), Jordan 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 68)

 Trade Mark No.: 32805العالمة التجارية رقم: 32805 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

ــات  ــن املروب ــا م ــة وغريه ــة والغازي ــاه املعدني ــل: املي ــن اج م
غــري الكحوليــة، مروبــات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر 

الفواكــه، رشاب ومســتحرضات أخــرى لعمــل املروبــات. 

In Respect of: 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 Alghedaiaبأسم: رشكة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Aleezariya/ Alquds/Falestinالعنوان: العيزرية القدس فلسطن 

عنــوان التبليــغ: مكتــب املحامــي مــوىس منــارصة- رام اللــه شــارع 
القــدس- عــامرة بنــك القاهــرة عــامن القدميــة ت 022988012 
 Maktab Almohame Mousa Manasrah- Ramallah-
 Sharea Alquds- Amaret Bank Alqaherah Amman

 Alqadeemeh

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 32806العالمة التجارية رقم: 32806 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

ــات  ــن املروب ــا م ــة وغريه ــة والغازي ــاه املعدني ــل: املي ــن اج م
غــري الكحوليــة، مروبــات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر 

الفواكــه، رشاب ومســتحرضات أخــرى لعمــل املروبــات. 

In Respect of: /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 Alghedaiaبأسم: رشكة سنيورة للصناعات الغذائية مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Aleezariya/ Alquds/Falestinالعنوان: العيزرية القدس فلسطن 

عنــوان التبليــغ: مكتــب املحامــي مــوىس منــارصة- رام اللــه شــارع 
القــدس- عــامرة بنــك القاهــرة عــامن القدميــة ت 022988012 
 Maktab Almohame Mousa Manasrah- Ramallah-
 Sharea Alquds- Amaret Bank Alqaherah Amman

 Alqadeemeh

Address for Services: 

( 70)

 Trade Mark No.: 32823العالمة التجارية رقم: 32823 

 In Class: 33يف الصنف: 33 

 Date: 28/12/2017التاريخ: 2017/12/28 

 In Respect of: Alcoholic beverages (except beer)من اجل: املروبات الكحولية )بإستثناء البرية( 

 .In the name of: Eagle Distilleries Coبأسم: رشكة معامل النرس للتقطري 

الزرقــاء   ,  )4( ص.ب.  التــل,  وصفــي  الشــهيد  شــارع  العنــوان: 
األردن   ,)13110(

Address: Wasfi Al-Tal St. P.O. Box (4), Zarka (13110), Jordan 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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 Trade Mark No.: 32838العالمة التجارية رقم: 32838 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 04/01/2018التاريخ: 2018/01/04 

بســكويت؛  الفطائــر؛  الشــوكوالتة؛  البســكويت؛  اجــل:  مــن 
حلــوى،  بالفواكــه(؛  )كيــك  تورتــات  كيــك؛  محشــو؛  بســكويت 
خاصــًة حلويــات املخابــز والحلويــات التــي اساســها الطحــن 
املثلجــة؛  والحلويــات  الفاكهــة  حلــوى  وموســية  والشــوكوالتة 

لــألكل  صالحــة  مثلجــات  )أيســكريم(،  بوظــة 

In Respect of: Biscuits; chocolates; pastries; crackers; wafers; 
cakes; tarts; desserts, namely, bakery desserts, desserts based 
on flour and chocolate, mousse desserts, ice desserts; ice 
creams; edible ices. 

 In the name of: Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim sirketiبأسم: إيت غيدا ساناي يف تيكاريت أنونيم سريكيتي 

ماهمــوت  كيزيلســيكيل  ماهاليــي  هوســنوديي  العنــوان: 
ــيهري  ــايس أسكيس ــي ب ــم 11 تيب ــالزا رق ــان يس دي .ايت ب بيهليف

تركيــا 

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

عنــوان التبليــغ: رشكــة فــراس -نابلــس، عــامرة جالرييــا ســنر، ص. 
ب. 768 

Address for Services: 

( 72)

 Trade Mark No.: 32839العالمة التجارية رقم: 32839 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 04/01/2018التاريخ: 2018/01/04 

ــر؛ بســكويت؛  مــن اجــل: البســكويت؛ الشــوكوالتة؛ الفطائ
بالفواكــه(؛  )كيــك  تورتــات  كيــك؛  محشــو؛  بســكويت 
التــي  والحلويــات  املخابــز  حلويــات  خاصــًة  حلــوى، 
اساســها الطحــن والشــوكوالتة وموســية حلــوى الفاكهــة 
مثلجــات  )أيســكريم(،  بوظــة  املثلجــة؛  والحلويــات 

صالحــة لــألكل 

In Respect of: Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tarts; desserts, namely, bakery desserts, 
desserts based on flour and chocolate, mousse desserts, 
ice desserts; ice creams; edible ices. 

 In the name of: Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonimبأسم: إيت غيدا ساناي يف تيكاريت أنونيم سريكيتي 
sirketi 

العنــوان: هوســنوديي ماهاليــي كيزيلســيكيل ماهمــوت 
بــايس  تيبــي   11 رقــم  بــالزا  .ايت  دي  يس  بيهليفــان 

أسكيســيهري تركيــا 

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

ــنر، ص. ب.  ــا س ــامرة جالريي ــس، ع ــغ: نابل ــوان التبلي عن
 768

Address for Services: 

ــومات  ــارات والرس ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل ــق الحامي ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع ــتخدام الع ــام ذات االس ــة واألرق الوصفي
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 Trade Mark No.: 32840العالمة التجارية رقم: 32840 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 04/01/2018التاريخ: 2018/01/04 

ــر؛ بســكويت؛  مــن اجــل: البســكويت؛ الشــوكوالتة؛ الفطائ
بالفواكــه(؛  )كيــك  تورتــات  كيــك؛  محشــو؛  بســكويت 
التــي  والحلويــات  املخابــز  حلويــات  خاصــًة  حلــوى، 
اساســها الطحــن والشــوكوالتة وموســية حلــوى الفاكهــة 
مثلجــات  )أيســكريم(،  بوظــة  املثلجــة؛  والحلويــات 

صالحــة لــألكل 

In Respect of: Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tarts; desserts, namely, bakery desserts, 
desserts based on flour and chocolate, mousse desserts, 
ice desserts; ice creams; edible ices. 

 In the name of: Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonimبأسم: إيت غيدا ساناي يف تيكاريت أنونيم سريكيتي 
sirketi 

العنــوان: هوســنوديي ماهاليــي كيزيلســيكيل ماهمــوت 
بــايس  تيبــي   11 رقــم  بــالزا  .ايت  دي  يس  بيهليفــان 

أسكيســيهري تركيــا 

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

ــا  ــامرة جالريي ــس، ع ــراس -نابل ــة ف ــغ: رشك ــوان التبلي عن
 768 ســنر، ص. ب. 

Address for Services: 

( 74)

 Trade Mark No.: 32858العالمة التجارية رقم: 32858 
 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 14/01/2018التاريخ: 2018/01/14 

مــن اجــل: ســجائر، ســيجار، تبــغ، التبــغ الخــام واملصنــع، 
علــب ســيجار، علــب ســجائر، تبــغ مضــغ، ســيجاريلو 
والعــات   ، املدخنــن،  أدوات  معســل،  رفيــع(،  )ســيجار 
املدخنــن، فالتــر للســجائر، أعــواد الثقــاب، علــب كربيــت 

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-LLCبأسم: يب ام جيه اندسريز ش.م.ح- ذ م م . 

االمــارات  الخيمــة،  رأس  الحمــراء،  الجزيــرة  العنــوان: 
املتحــدة   Address: Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAEالعربيــة 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: بيت ساحور - ص ب 182 
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( 75)

 Trade Mark No.: 32885العالمة التجارية رقم: 32885 
 In Class: 38يف الصنف: 38 

 Date: 17/01/2018التاريخ: 2018/01/17 

 In Respect of: Telecommunications and broadcastingمن اجل: خدمات االتصاالت والبث 
services 

 In the name of: Paramount Pictures Corporationبأسم: باراماونت بيكترز كوربوريشن 

كاليفورنيــا  هوليــود,  افنيــو,  ميلــروز   5555 العنــوان: 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات   ,90038

Address: 5555 Melrose Ave., Hollywood, CA 90038, 
U.S.A. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
Al-BeerehAddress for Services: 

( 76)

 Trade Mark No.: 32886العالمة التجارية رقم: 32886 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 17/01/2018التاريخ: 2018/01/17 

مــن اجــل: خدمــات التعليــم والتهذيــب, التدريــب, 
الرفيــه, األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities 

 In the name of: Paramount Pictures Corporationبأسم: باراماونت بيكترز كوربوريشن 

العنــوان: 5555 ميلــروز افنيــو, هوليــود, كاليفورنيــا 
90038, الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

Address: 5555 Melrose Ave., Hollywood, CA 
90038, U.S.A. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 77)

 Trade Mark No.: 32887العالمة التجارية رقم: 32887 
 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 17/01/2018التاريخ: 2018/01/17 
مــن اجــل: رقائــق الحمــض النــووي, كامــريات )التصويــر(, 
ادوات التلفــاز, وحــدات املعالجــة املركزيــة )املعالجــات(, 
الهواتــف الذكيــة, تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر القابلــة 
للتحميــل, اجهــزة عكــس الضــوء, الرقائــق االلكرونيــة 
ــارات  ــات(/ النظ ــارات )البري ــة(, النظ ــر املتكامل )الدوائ

ــة  ــات, االلكروني ــة, البطاري الطبي

In Respect of: DNA chips, cameras [photography], 
television apparatus, central processing units 
[processors], smartphones, computer software 
applications, downloadable, refractors, chips 
[integrated circuits], spectacles [optics]/eyeglasses, 
batteries, electric 

بأســم: شــانجهاي يــو فــالي ميلــيك واي تكنولوجــي كــو., 
ال يت دي. 

In the name of: Shanghai Yu Fly Milky Way Technology 
Co., Ltd. 

ــاو رود,  ــا ه ــم 700 جي ــغ 2, رق ــوان: روم 1418, بيلدين العن
ــن  ــانجهاي, الص ــريكت, ش ــغ ديس جيادين

Address: Room 1418,building 2, No.700 Jia Hao Road, 
Jiading District, Shanghai, China 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-BeerehAddress for Services: 

( 78)

 Trade Mark No.: 32888العالمة التجارية رقم: 32888 
 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 17/01/2018التاريخ: 2018/01/17 
التلفــاز,  اعالنــات  الخارجيــة,  االعالنــات  اجــل:  مــن 
ــوب,  ــبكة الحاس ــى ش ــت ع ــق االنرن ــن طري ــالن ع االع
والخدمــات  للبضائــع  للرخيــص  التجاريــة  االدارة 
ــى  ــع ع ــرب موق ــة ع ــات التجاري ــري املعلوم ــن, توف لالخري
االنرنــت, خدمــات وكالت االســترياد والتصديــر, منــدوب 
مبيعــات لالخريــن, خدمــات وكاالت التوظيــف, تنظيــم 
ــن  ــث ع ــوب, البح ــات الحاس ــد بيان ــات يف قواع املعلوم

الرعــاة الرســمين 

In Respect of: outdoor advertising, television 
advertising, on-line advertising on a computer network, 
commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others, providing business information 
via a web site, import-export agency services, sales 
promotion for others, employment agency services, 
systemization of information into computer databases, 
sponsorship search 

بأســم: شــانجهاي يــو فــالي ميلــيك واي تكنولوجــي كــو., 
ال يت دي. 

In the name of: Shanghai Yu Fly Milky Way Technology 
Co., Ltd. 

ــاو رود,  ــا ه ــم 700 جي ــغ 2, رق ــوان: روم 1418, بيلدين العن
ــن  ــانجهاي, الص ــريكت, ش ــغ ديس جيادين

Address: Room 1418,building 2, No.700 Jia Hao Road, 
Jiading District, Shanghai, China 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-BeerehAddress for Services: 
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( 79)

 Trade Mark No.: 32910العالمة التجارية رقم: 3210 
 In Class: 42يف الصنف: 42 

 Date: 21/01/2018التاريخ: 2018/01/21 

 In Respect of: design of interior decorمن اجل: تصميم الديكور الداخيل 

 In the name of: MOHAMAD JAMEELبأسم: محمد جميل محمود الجنازرة 
A L J A N A Z R E H 

 Address: HALHOULالعنوان: الخليل حلحول 0597490017 
 Address for Services: HALHOULعنوان التبليغ: الخليل حلحول 0597490017 

( 80)

 Trade Mark No.: 32911العالمة التجارية رقم: 32911 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 21/01/2018التاريخ: 2018/01/21 

تــويل  خدمــات  ؛  األعــامل  إدارة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبيــة  الوظائــف  كافــة  األعــامل؛  شــؤون  وتســيري 

 . ســبية ملحا وا

In Respect of: Business management; business 
administration; all office and accounting functions. 

 In the name of: Ministry of Endowments and Religiousبأسم: وزارة االوقاف والشؤون الدينية 
Affairs 

ــدي 11 روي  ــز بري ــم 323 ، رم ــر، ص ب رق ــوان: الخوي العن
، ســلطنة عــامن 

Address: Al-Khuwair, P.O. Box no. 323, PC 112 Ruwi, 
Oman 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 

 تشتمل العالمة عى اللون االزرق الركوازي واالخرض 
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( 81)

 Trade Mark No.: 32912العالمة التجارية رقم: 32912 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 21/01/2018التاريخ: 2018/01/21 

ــؤون  ــات الش ــة؛ خدم ــؤون املالي ــات الش ــل: خدم ــن اج م
ــة.  ــؤون العقاري ــات الش ــة؛ خدم النقدي

In Respect of: Financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs 

 In the name of: Ministry of Endowments and Religiousبأسم: وزارة االوقاف والشؤون الدينية 
Affairs 

ــدي 11 روي  ــز بري ــم 323 ، رم ــر، ص ب رق ــوان: الخوي العن
، ســلطنة عــامن 

Address: Al-Khuwair, P.O. Box no. 323, PC 112 Ruwi, 
Oman 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 

 تشتمل العالمة عى اللون االزرق الركوازي واالخرض 

( 82)

 Trade Mark No.: 32913العالمة التجارية رقم: 32913 

 In Class: 45يف الصنف: 45 

 Date: 21/01/2018التاريخ: 2018/01/21 

ــة  ــات االجتامعي ــة؛ الخدم ــات القانوني ــل: الخدم ــن اج م
ــراد.  ــات األف ــة احتياج لتلبي

In Respect of: Legal services; social services to meet 
the needs of individuals. 

 In the name of: Ministry of Endowments and Religiousبأسم: وزارة االوقاف والشؤون الدينية 
Affairs 

ــدي 11 روي  ــز بري ــم 323 ، رم ــر، ص ب رق ــوان: الخوي العن
، ســلطنة عــامن 

Address: Al-Khuwair, P.O. Box no. 323, PC 112 Ruwi, 
Oman 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 

 تشتمل العالمة عى اللون االزرق الركوازي واالخرض 
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( 83)

 Trade Mark No.: 32935العالمة التجارية رقم: 32935 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/01/2018التاريخ: 2018/01/22 

ســائقي  مالبــس  الــرأس,  وأغطيــة  القــدم  وألبســة  املالبــس  اجــل:  مــن 
الســيارات والدراجــات, صدريــات لالطفــال غــري مصنوعــة مــن الــورق, اربطــة 
ــراس  ــة ال ــباحة, اغطي ــس الس ــامم, مالب ــس الح ــاذل, مالب ــس(, مب رأس )مالب
لالســتحامم والصنــادل, االوشــحة, رساويــل اطفــال مــن النســيج, ياقــات 
واقيــة, احذيــة رياضيــة واحذيــة الشــاطىء, برانــس )مالبــس(, شــاالت, 
احزمــة )مالبــس(, احزمــة للنقــود )مالبــس(, بــدالت رطبــة للتزلــج عــى املــاء, 
ــرو,  ــاالت الف ــق, ش ــة(, نط ــس داخلي ــاء )مالب ــدات للنس ــق, مش ــات العن ربط
االوشــحة, قبعــات )اغطيــة الــراس(, قفافيــز )مالبــس(, مالبــس للوقايــة مــن 
املــاء, مشــدات للنســاء, طرحــات, جــوارب طويلــة, جــوارب قصــرية, مناديــل 
ــدم,  ــاس الق ــال للب ــات, نع ــس(, بيجام ــرو )مالب ــة(, ف ــل للرقب ــة )منادي مخرم
كعــوب لالحذيــة او الجــوارب, خمــر )مالبــس(, حــامالت للبنطلونــات, مالبــس 
للمواليــد, ياقــات )مالبــس(, قمصــان داخليــة للرجــال, كفــوف, أغطيــة لألذنن 
ــس(,  ــم )مالب ــات للمعص ــامم, عصاب ــات األك ــة, زمام ــال داخلي ــس(, نع )مالب
ــوارب,  ــامالت للج ــس, ح ــوب املالب ــاطىء, جي ــة الش ــس, البس ــات مالب واقي
للحفــالت  مالبــس  )مالبــس(,  مراييــل  ضيقــة,  مالبــس  تحتيــة,  تنانــري 
مطاطيــة,  أخفــاف  للقبعــات,  أماميــة  أطــراف  نظاميــة,  بــزات  التنكريــة, 
ــيج  ــن نس ــادل م ــة أو صن ــف, أحذي ــوارب, معاط ــة للج ــبية, أربط ــة خش أحذي
ــتحامم,  ــاف إس ــامم, أخف ــة, روب الح ــزالق األحذي ــة الن ــاء, أدوات مانع الحلف
افرهــوالت, جالبيــب, مالبــس نســائية داخليــة, برييهــات, أغطيــة ال تســخن 
ــة,  ــات األحذي ــواط, فرع ــة, اب ــة ذات أربط ــن, أحذي ــة القدم ــاً لتدفئ كهربائي
رصائــع ألحذيــة كــرة القــدم, أحذيــة نصفيــة, لــوازم معدنيــة لألحذيــة, زخــارف 
لبــاس القــدم, ســيور لألحذيــة, كعــوب لألحذيــة, رساويــل داخليــة )مالبــس(, 
رساويــل داخليــة, قمصــان, ياقــات قمصــان, صــدر القميــص, صــدارات )صــدر 
القميــص(, قمصــان نصــف كــم, صــدارات )مالبــس داخليــة(, صــدارات, 
ــن  ــات م ــمك, جاكيت ــد الس ــدارات لصي ــس(, ص ــات )مالب ــات, الجاكيت صدري
ــس  ــة )مالب ــان داخلي ــس(, قمص ــة )مالب ــان مرسول ــس(, قمص ــوف )مالب الص
ــس  ــة, مالب ــس جلدي ــك, مالب ــة للف ــات قابل ــزة, ياق ــس الجاه ــة(, املالب داخلي
مــن جلــد مّقلــد, طواقــي االســتحامم, التنانــري, بطانــات جاهــزة )اجــزاء مــن 
ــة  ــس(, أحذي ــات )مالب ــة, جالبي ــف خفيف ــة, معاط ــف خارجي ــس(, معاط مالب
للرياضــة البدنيــة, أثــواب مــن الصــوف )مالبــس(, كنــزات صوفيــة, الســرات, 
أزيــاء للخــدم, أغطيــة لتدفئــة اليديــن )مالبــس(, فرعــات لبــاس القــدم, 
جيــوب مربعــة, جاكيتــات مقلنســة, أوشــحة, بنطلونــات, طامقــات, طامقــات 
للكاحــل, طامقــات )اغطيــة للســاق(, مالبــس محبوكــة, مالبــس محبوكــة 
ــة,  ــس داخلي ــة, مالب ــس خارجي ــة, مالب ــة البدني ــس للرياض ــس(, مالب )مالب
ــه  ــة وج ــات, أغطي ــة, قبع ــل داخلي ــدي(, رساوي ــاس هن ــاري )لب ــادل, س الصن
ــات,  ــة للبنطلون ــامق, أحزم ــيور للط ــة, س ــواب فضفاض ــاب(, أث ــامر او حج )خ

ــة.  ــة الرياضي ــة, االحذي ــاف, االحذي ــدالت, أخف ــم, ب عامئ

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 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 Estesharat Wبأسم: رشكة وصله لالستشارات والوكالت التجارية 
Al Wkallaat Al Tijarya 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: املحاميــة دعــاء عويضــة - رام اللــه - بــرج 
رام اللــه التجــاري - ط3 

Address for Services: 

 brands factory مروطه بعدم منح حامية عى 
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 Trade Mark No.: 32936العالمة التجارية رقم: 32936 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 22/01/2018التاريخ: 2018/01/22 

ــاط  ــامل, النش ــامل, ادارة االع ــم االع ــات, تنظي ــل: االعالن ــن اج م
االنشــطة  او  االعــامل  الدارة  املســاعدة  خدمــات  املكتبــي, 
التجاريــة لــركات صناعيــة او تجاريــة, خدمــات االعــالن عــن 
او  االعالنيــة  للغايــات  التجاريــة  املعــارض  تنظيــم  الوظائــف، 
التجاريــة, الخدمــات الرويجيــة املقدمــة مــن قبــل رشكــة تجارية 
مــن خــالل اصــدار بطاقــات املحــالت التجاريــة للعمــالء, خدمــات 
إعــداد منــاذج الدعايــة واإلعــالن أو ترويــج املبيعــات, تحريــر 
ــاعدة  ــات املس ــة, خدم ــرض عام ــات ع ــة, خدم ــوص االعالني النص
لتشــغيل رشكــة تجاريــة عــى مبــدأ االمتيــاز, عــرض املنتوجــات, 
ترويــج املبيعــات )الطــراف اخــرى(, املبيعــات يف مــزادات عامــة, 
املســاعدة  خدمــات  التســوق,  مراكــز  ادارة  وخدمــات  ترويــج 
لالنشــطة التجاريــة التــي تتكــون مــن طلبــات معالجــة مــن خــالل 
شــبكات اتصــاالت عامليــة, وكاالت االســترياد والتصديــر, االعــالن 
املبــارش عــى شــبكة كمبيوتــرات, خدمــات التوريــد لالطــراف 
ــع  ــرى(, توزي ــركات اخ ــات ل ــات والخدم ــرى )رشاء املنتوج االخ
العامــة, وكاالت  العينــات, ادارة امللفــات املحوســبة, العالقــات 
ــري  ــع, تأج ــري االت البي ــات, تاج ــة, وكاالت االعالن ــاء التجاري االنب
ــاعدة  ــالن, املس ــة واإلع ــواد الدعاي ــر م ــة, ن ــاحات اإلعالني املس
ــات  ــن يف ملف ــات لالخري ــن املعلوم ــث ع ــامل, البح يف إدارة األع
حاســوب,  بيانــات  قواعــد  يف  املعلومــات  تجميــع  حاســوب, 
ــاعدة يف إدارة  ــالن, املس ــة واإلع ــدة الدعاي ــري أعم ــخ, تحض النس
األعــامل التجاريــة أو الصناعيــة, إدارة أعــامل فنــاين التمثيــل, 
اإلعــالن بالربيــد املبــارش, تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــالن, نســخ 
ــالن  ــة واإلع ــات, الدعاي ــق اإلعالن ــوق, لص ــات الس ــق, دراس الوثائ
الخارجــي, إســتطالعات الــرأي, تنظيــم املعلومــات يف قواعــد 
بيانــات حاســوب, نــر نصــوص الدعايــة واإلعــالن, وكاالت البيــع 
وترتيــب خدمــات البيــع, خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي 
طريقــة كانــت, خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، 

ــا.  ــا و رشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك وذل

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 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 Estesharat W Al Wkallaatبأسم: رشكة وصله لالستشارات والوكالت التجارية 
Al Tijarya 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: املحاميــة دعــاء عويضــة - رام اللــه - بــرج رام اللــه 
التجــاري - ط3 

Address for Services: 

 brands factoryمروطه بعدم منح حامية عى كلمة 
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 Trade Mark No.: 32939العالمة التجارية رقم: 32939 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

مــن اجــل: رقائــق الحمــض النــووي, كامــريات )التصويــر(, 
ادوات التلفــاز, وحــدات املعالجــة املركزيــة )املعالجــات(, 
الهواتــف الذكيــة, تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر القابلــة 
للتنزيــل, اجهــزة عكــس الضــوء, الرقائــق االلكرونيــة 
ــارات  ــات(/ النظ ــارات )البري ــة(, النظ ــر املتكامل )الدوائ

ــة  ــات, االلكروني ــة, البطاري الطبي

In Respect of: DNA chips, cameras [photography], 
television apparatus, central processing units 
[processors], smartphones, computer software 
applications, downloadable, refractors, chips 
[integrated circuits], spectacles [optics]/eyeglasses, 
batteries, electric 

بأســم: تشــيان كــول تشــات انتيليجنــت تكنولوجــي كــو., 
ال يت دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology 
Co., Ltd. 

العنــوان: ار ام 108, 1/اف, بيلدينــغ نــو. 15, تشــيبويونجو, 
ايريــا,  نيــو  تشيتشــيان  تشينتشــينج,  فينجتــي 

شــانتي بــروف, الصــن 

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, 
Fengxi Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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 ( 86)

 Trade Mark No.: 32940العالمة التجارية رقم: 32940 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

االعــالن  التلفــاز,  اعالنــات  الخارجيــة,  االعالنــات  اجــل:  مــن 
ــة  ــوب, االدارة التجاري ــبكة الحاس ــى ش ــت ع ــق االنرن ــن طري ع
املعلومــات  توفــري  لالخريــن,  والخدمــات  للبضائــع  للرخيــص 
ــترياد  ــات وكالت االس ــت, خدم ــى االنرن ــع ع ــرب موق ــة ع التجاري
وكاالت  خدمــات  لالخريــن,  املبيعــات  ترويــج  والتصديــر, 
التوظيــف, تنظيــم املعلومــات يف قواعــد بيانــات الحاســوب, 

البحــث عــن الرعــاة الرســمين 

In Respect of: outdoor advertising, television advertising, 
on-line advertising on a computer network, commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others, providing business information via a web site, import-
export agency services, sales promotion for others, employment 
agency services, systemization of information into computer 
databases, sponsorship search 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 87)

 Trade Mark No.: 32941العالمة التجارية رقم: 32941 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

ــوال  ــل االم ــرال, تحوي ــل االم ــن, تحوي ــاطة التأم ــل: وس ــن اج م
االثــار  تقييــم  االنرنــت,  عــرب  خدمــات مرفيــة  االلكــروين, 
ماليــة,  اوراق  مقابــل  االقــراض  العقــارات,  وســاطة  القدميــة, 
االعتــامدات املاليــة, جمــع التربعــات الخرييــة, تنظيــم التحصيــل 

In Respect of: insurance brokerage, exchanging money, 
electronic funds transfer, online banking, antique appraisal, real 
estate brokerage, lending against security, fiduciary, charitable 
fund raising, organization of collections 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 88)

 Trade Mark No.: 32941العالمة التجارية رقم: 32941 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

ــوال  ــل االم ــرال, تحوي ــل االم ــن, تحوي ــاطة التأم ــل: وس ــن اج م
االثــار  تقييــم  االنرنــت,  عــرب  خدمــات مرفيــة  االلكــروين, 
ماليــة,  اوراق  مقابــل  االقــراض  العقــارات,  وســاطة  القدميــة, 
االعتــامدات املاليــة, جمــع التربعــات الخرييــة, تنظيــم التحصيــل 

In Respect of: insurance brokerage, exchanging money, 
electronic funds transfer, online banking, antique appraisal, real 
estate brokerage, lending against security, fiduciary, charitable 
fund raising, organization of collections 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 89)

 Trade Mark No.: 32942العالمة التجارية رقم: 32942 

 In Class: 38يف الصنف: 38 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

الرســائل,  ارســال  االخباريــة,  الــوكاالت  خدمــات  اجــل:  مــن 
ــق  ــن طري ــاالت ع ــة, االتص ــف النقال ــق الهوات ــن طري ــاالت ع االتص
محطــات الكمبيوتــر, نقــل املحوســب للرســائل والصــور, خدمــات 
لوحــة اإلعالنــات اإللكرونيــة )خدمــات اتصــاالت(, توفــري روابــط 
االتصــاالت لشــبكة كمبيوتــر عامليــة, توفــري غــرف الدردشــة عــى 

ــو  ــاالت بالرادي ــو, االتص ــرات بالفيدي ــات املؤمت ــت, خدم اإلنرن

In Respect of: news agency services, message sending, 
communications by cellular phones, communications 
by computer terminals, computer aided transmission of 
messages and images, electronic bulletin board services 
[telecommunications services], providing telecommunications 
connections to a global computer network, providing internet 
chatrooms, videoconferencing services, radio communications 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 32942العالمة التجارية رقم: 32942 

 In Class: 38يف الصنف: 38 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

الرســائل,  ارســال  االخباريــة,  الــوكاالت  خدمــات  اجــل:  مــن 
ــق  ــن طري ــاالت ع ــة, االتص ــف النقال ــق الهوات ــن طري ــاالت ع االتص
محطــات الكمبيوتــر, نقــل املحوســب للرســائل والصــور, خدمــات 
لوحــة اإلعالنــات اإللكرونيــة )خدمــات اتصــاالت(, توفــري روابــط 
االتصــاالت لشــبكة كمبيوتــر عامليــة, توفــري غــرف الدردشــة عــى 

ــو  ــاالت بالرادي ــو, االتص ــرات بالفيدي ــات املؤمت ــت, خدم اإلنرن

In Respect of: news agency services, message sending, 
communications by cellular phones, communications 
by computer terminals, computer aided transmission of 
messages and images, electronic bulletin board services 
[telecommunications services], providing telecommunications 
connections to a global computer network, providing internet 
chatrooms, videoconferencing services, radio communications 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 91)

 Trade Mark No.: 32943العالمة التجارية رقم: 32943 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

مــن اجــل: توصيــل البضائــع, معلومــات حركــة املــرور, تأجــري 
القــوارب, التوصيــل املحمــي لالشــياء الثمينــة, التوصيــل الجــوي, 
تأجــري الســيارات, توزيــع الطاقــة, توصيــل الطــرود, خدمــات 

ــفر  ــوزات الس ــع(, حج ــائل او بضائ ــع )رس ــد الرسي الربي

In Respect of: delivery of goods, traffic information, boat 
rental, guarded transport of valuables, air transport, car 
rental, distribution of energy, parcel delivery, courier services 
[messages or merchandise], travel reservation 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 92)

 Trade Mark No.: 32943العالمة التجارية رقم: 32943 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

مــن اجــل: توصيــل البضائــع, معلومــات حركــة املــرور, تأجــري 
القــوارب, التوصيــل املحمــي لالشــياء الثمينــة, التوصيــل الجــوي, 
تأجــري الســيارات, توزيــع الطاقــة, توصيــل الطــرود, خدمــات 

ــفر  ــوزات الس ــع(, حج ــائل او بضائ ــع )رس ــد الرسي الربي

In Respect of: delivery of goods, traffic information, boat 
rental, guarded transport of valuables, air transport, car 
rental, distribution of energy, parcel delivery, courier services 
[messages or merchandise], travel reservation 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 93)

 Trade Mark No.: 32944العالمة التجارية رقم: 32944 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

تنظيــم  التوجيــه,  خدمــات  التعليميــة,  الخدمــات  اجــل:  مــن 
املســابقات )تعليميــة او ترفيهيــة(, تنظيــم العــروض )خدمــات 
عــرب  واملجــالت  االلكرونيــة  الكتــب  نــر  العــروض(,  ادارة 
االنرنــت, تنظيــم املعــارض )خدمــات ادارة العــروض(, اجــراء 
الرجمــة,  التلفــازي,  الرفيــه  الجــوالت املصحوبــة مبرشــدين, 

)الرفيهيــة(  التذاكــر  وكاالت  خدمــات 

In Respect of: educational services, instruction services, 
organization of competitions [education or entertainment], 
organization of shows [impresario services], on-line 
publication of electronic books and journals, organization 
of shows [impresario services], conducting guided tours, 
television entertainment, Translation, ticket agency services 
[entertainment] 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 94)

 Trade Mark No.: 32945العالمة التجارية رقم: 32945 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

مــن اجــل: خدمــات املكاتــب يف اماكــن االقامــة )الفنــادق, املنــازل 
الســكنية(, الخدمــات الفندقيــة, خدمــات املطاعــم, حجــوزات 
الحانــات,  خدمــات  الخفيفــة,  الوجبــات  خدمــات  الفنــادق, 
ــات  ــن, خدم ــات دار املتقاعدي ــات, خدم ــات االجتامع ــري قاع تأج
الحضانــات النهاريــة )دار الحضانــة(, تأجــري الكــرايس والطــاوالت 

وورق الطــاوالت واالواين الزجاجيــة 

In Respect of: accommodation bureau services [hotels, boarding 
houses], hotel services, restaurant services, hotel reservations, 
snack-bar services, bar services, rental of meeting rooms, 
retirement home services, day-nursery [creche] services, rental 
of chairs, tables, table linen, glassware 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 95)

 Trade Mark No.: 32945العالمة التجارية رقم: 32945 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

مــن اجــل: خدمــات املكاتــب يف اماكــن االقامــة )الفنــادق, املنــازل 
الســكنية(, الخدمــات الفندقيــة, خدمــات املطاعــم, حجــوزات 
الحانــات,  خدمــات  الخفيفــة,  الوجبــات  خدمــات  الفنــادق, 
ــات  ــن, خدم ــات دار املتقاعدي ــات, خدم ــات االجتامع ــري قاع تأج
الحضانــات النهاريــة )دار الحضانــة(, تأجــري الكــرايس والطــاوالت 

وورق الطــاوالت واالواين الزجاجيــة 

In Respect of: accommodation bureau services [hotels, boarding 
houses], hotel services, restaurant services, hotel reservations, 
snack-bar services, bar services, rental of meeting rooms, 
retirement home services, day-nursery [creche] services, rental 
of chairs, tables, table linen, glassware 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 96)

 Trade Mark No.: 32944العالمة التجارية رقم: 32944 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

تنظيــم  التوجيــه,  خدمــات  التعليميــة,  الخدمــات  اجــل:  مــن 
املســابقات )تعليميــة او ترفيهيــة(, تنظيــم العــروض )خدمــات 
عــرب  واملجــالت  االلكرونيــة  الكتــب  نــر  العــروض(,  ادارة 
االنرنــت, تنظيــم املعــارض )خدمــات ادارة العــروض(, اجــراء 
الرجمــة,  التلفــازي,  الرفيــه  الجــوالت املصحوبــة مبرشــدين, 

)الرفيهيــة(  التذاكــر  وكاالت  خدمــات 

In Respect of: educational services, instruction services, 
organization of competitions [education or entertainment], 
organization of shows [impresario services], on-line 
publication of electronic books and journals, organization 
of shows [impresario services], conducting guided tours, 
television entertainment, Translation, ticket agency services 
[entertainment] 

ــو., ال يت  ــي ك ــت تكنولوج ــات انتيليجن ــول تش ــيان ك ــم: تش بأس
دي. 

In the name of: Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd. 

تشــيبويونجو,   ,15 نــو.  بيلدينــغ  1/اف,   ,108 ام  ار  العنــوان: 
فينجتــي تشينتشــينج, تشيتشــيان نيــو ايريــا, شــانتي بــروف, 

ــن  الص

Address: Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

 ( 97)

 Trade Mark No.: 32947العالمة التجارية رقم: 32947 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 24/01/2018التاريخ: 2018/01/24 

اإليــواء  واملروبــات،  االطعمــة  توفــري  خدمــات  اجــل:  مــن 
املؤقــت 

In Respect of: Services for providing food and drink; temporary 
accommodation 

 In the name of: NANUET Restaurant Companyبأسم: رشكة نانيووت للمطاعم 

العنــوان: عــامن- الصويفيــة- شــارع الشــهيد احمــد أبوعكاز-مجمــع 
ابــو الهــوى التجــاري 

Address: Amman, Sweifieh- Al Shaheed Ahmad Abu Akaz Str- 
Abu Al Hawa Commercial Complex 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 98)

 Trade Mark No.: 32955العالمة التجارية رقم: 32955 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 28/01/2018التاريخ: 2018/01/28 

، أعــامل  ، إدارة األعــامل ، ضبــط األعــامل  مــن اجــل: اإلعــالن 
املكاتــب. 

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 .In the name of: 7-Eleven, Incبأسم: -7إيلفن، إنك. 

 ،75063 تكســاس  إيرفينــغ،  روود  هاكبــريي   3200 العنــوان: 
األمريكيــة.  املتحــدة  الواليــات 

Address: 3200 Hackberry Road, Irving, Texas 75063 United 
States of America 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

واالخــرض  والربتقــايل  االبيــض  اللــون  عــى  العالمــة  تشــتمل 
واالحمــر 

 

( 99)

 Trade Mark No.: 32956العالمة التجارية رقم: 32956 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 28/01/2018التاريخ: 2018/01/28 

اإلقامــة  واملروبــات؛  األطعمــة  توفــري  خدمــات  اجــل:  مــن 
املؤقتــة. 

In Respect of: Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. 

 .In the name of: 7-Eleven, Incبأسم: -7إيلفن، إنك. 

 ،75063 تكســاس  إيرفينــغ،  روود  هاكبــريي   3200 العنــوان: 
األمريكيــة.  املتحــدة  الواليــات 

Address: 3200 Hackberry Road, Irving, Texas 75063 United 
States of America 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

واالخــرض  والربتقــايل  االبيــض  اللــون  عــى  العالمــة  تشــتمل 
واالحمــر 
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( 100)

 Trade Mark No.: 32967العالمة التجارية رقم: 32967 

 In Class: 6يف الصنف: 6 

 Date: 30/01/2018التاريخ: 2018/01/30 

مــن اجــل: معــادن غــري نفيســة وكل خليــط منهــا، مــواد بنــاء 
معدنيــة، مبــاين متنقلــة معدنيــة، مــواد معدنيــة لخطــوط الســكك 
غــري  معــادن  مــن  كهربائيــة  غــري  واســالك  حبــال  الحديديــة، 
نفيســة، مصنوعــات حــدادة، خــردوات معدنيــة صغــرية، مواســري 
الثمينــة،  الوثائــق واالشــياء  وانابيــب معدنيــة، خزائــن حفــظ 
منتجــات مصنوعــة مــن معــادن غــري نفيســة غــري واردة يف فئــات 

ــادن  ــات مع ــرى، خام اخ

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: sharekat sanad lel mawared al inshaiyehبأسم: رشكة سند للموارد االنشائية 

 Address: Al bireh, burj amaar 9العنوان: البرية، برج عامر ط9 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: انجاز للمحاماة 

(101)

 Trade Mark No.: 32968العالمة التجارية رقم: 32968 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 30/01/2018التاريخ: 2018/01/30 

مــن اجــل: املنتجــات الصيدليــة؛ العقاقــري الصيدليــة ؛ 
ــات  ــة؛ الكرمي ــتحرضات الصيدلي ــة ؛ املس ــواد الصيدلي امل
الصيدليــة؛  الحقــن  الصيدليــة؛  الركيبــات  ؛  الصيدليــة 
ــا؛  األدويــة املضــادة للســكري. األدويــة املضــادة للبكتريي
وســائل منــع الحمــل الصيدليــة؛ املســتحرضات الكيميائية 

ــة  الصيدلي

In Respect of: pharmaceuticals products; 
Pharmaceutical astringents; Pharmaceutical substances; 
Pharmaceutical preparations; Pharmaceutical 
creams; Pharmaceutical compositions; Injectable 
pharmaceuticals; Anti-diabetic pharmaceuticals; 
Antibacterial pharmaceuticals; pharmaceutical 
contraceptives; Chemical-pharmaceutical preparations 

 In the name of: Hikma Pharmaceuticals PLCبأسم: رشكة حكمة فارماسوتيكلز يب أل يس 

العنــوان: 1 نيــو بريلينغتــون بليــس, لنــدن دبليــو 1أس 
2أتــش أر, اململكــة املتحــدة 

Address: 1 New Burlington Place, London W1S 2HR , 
United Kingdom 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 32974العالمة التجارية رقم: 32974 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 31/01/2018التاريخ: 2018/01/31 

مــن اجل: القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعية؛ 
واملســتحرضات  الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛ 
ــات؛  ــر والحلوي ــز والفطائ ــوب؛ الخب ــن الحب ــة م املصنوع
األســود؛  والعســل  النحــل  عســل  املثلجــة؛  الحلويــات 
الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛  ومســحوق  الخمــرية 

الثلــج  البهــارات؛  )التوابــل(؛  والصلصــات 

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 

الغذائيــة  للصناعــات  ســناكس  هيــربون  رشكــة  بأســم: 
واالســتثامر 

In the name of: SHARIKAT HEBRON SNAKS 
LLSINAAT ELGTHAEYEHEH WELISTITHMAR 

 Address: HEBRON KHARASالعنوان: الخليل خاراس 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: الخليل عامرة الكنز 0599105008 

( 103)

 Trade Mark No.: 32976العالمة التجارية رقم: 32976 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 31/01/2018التاريخ: 2018/01/31 

مــن اجــل: رقائــق مصنوعــة مــن طحــن البطاطــا او 
الذرة 

In Respect of: flakes made from corn of potato 
flower 

للصناعــات  ســناكس  هيــربون  رشكــة  بأســم: 
واالســتثامر  الغذائيــة 

In the name of: SHARIKAT HEBRON 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
W E L I S T I T H M A R 

 Address: HEBRON KHARASالعنوان: الخليل خاراس 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: الخليل عامرة الكنز 0599105008 
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 Trade Mark No.: 32981العالمة التجارية رقم: 32981 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 31/01/2018التاريخ: 2018/01/31 

مــن اجــل: علــب للنظــارات، سالســل للنظــارات، خيــوط للنظــارات، 
ــى  ــوي ع ــة، ادوات تحت ــات عيني ــارات، عدس ــارات، نظ ــر للنظ أط
عدســات عينيــة، عدســات بريــة، نظــارات مكــربة )بريــة(، 
ــلع  ــات، س ــاج بري ــة، زج ــراص بري ــة، اق ــزة وادوات بري اجه
بريــة، مســتقبالت ســمعية وبريــة، علــب للنظــارات، أطــر 
نظــارات  )بريــة(،  نظــارات  للنظــارات،  عدســات  للنظــارات، 

ــة  ــات طبي ــزر لغاي ــزة لي ــية، اجه شمس

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 Mosahamaبأسم: رشكة رتنا للبريات مساهمة خصوصية 
Khososiya 

العنــوان: رام اللــه وســط البلــد عــامرة البلديــة بالقــرب مــن مدرســة 
الفرنــز 

Address: Ramallah Wasat Albalad Emaret Albaladeya Belkorb 
mn madraset alfrendz 

عنــوان التبليــغ: مكتــب املحامــي رمــزي عفــان رام اللــه حــي 
 0599423351 جــوال  القلعــة  عــامرة  الكرمــل 

Address for Services: 

( 105)

 Trade Mark No.: 32990العالمة التجارية رقم: 32990 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 31/01/2018التاريخ: 2018/01/31 

 In Respect of: Teaمن اجل: شاي 

 In the name of: Sharikat Alwald Al Tijariahبأسم: رشكة الولد التجارية 

 Address: Jenin - Share Abu Baker Al Sadiqالعنوان: جنن - شارع ابو بكر - جوال 0599204152 

 Address for Services: Jenin - Share Abu Baker Al Sadiqعنوان التبليغ: جنن - شارع ابو بكر - جوال 0599204152 



74العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 106)

 Trade Mark No.: 32998العالمة التجارية رقم: 32998 

 In Class: 1يف الصنف: 1 

 Date: 01/02/2018التاريخ: 2018/02/01 

مــن اجــل: املــواد الالصقــة، املــواد املانعــة للتــرسب، مواد 
ســد وإغــالق العجــالت، املــواد الالصقــة املســتخدمة مــع 
الرباغــي ملنــع ارتخائهــا، إســمنت الحشــو، معجــون وغــراء 
االيبوكــي ألغــراض التصليــح والربــط العــام؛ ايبوكــي 
املركبــات؛  تصليــح  يف  املســتخدمة  والتعبئــة  الربــط 
املســتحرضات  الصناعيــة؛  التنظيــف  مســتحرضات 
الكيامويــة لتصليــح وصيانــة الســيارات؛ ســوائل الكوابــح، 
ــود؛  ــن الوق ــات حق ــه اآليل؛ منظف ــة التوجي ــوائل أنظم س
املضافــات الكيميائيــة ملعالجــة الوقــود؛ املــواد املضافــة 
للحــام؛  الكيميائيــة  املــواد  الصــدأ؛  ملنــع  للمشــعاعات 
ــكل  ــوي بش ــي تحت ــيارات، الت ــادم الس ــالح ع ــدات إص مع
أســايس مــن مــواد منــع التــرسب واألقمشــة املعالجــة 
الشــقوق والتصدعــات  كيميائيــا املســتخدمة إلصــالح 
ــوازم  ــوادم؛ ل ــب الع ــحب وأنابي ــب الس ــة ، أنابي يف أألغطي
إصالح األنســجة الســتخدامات الســيارات، وتتألف أساســا 
مــن املــواد الالصقــة لتصليــح أنســجة االتجفيــف بالهــواء، 
املســاحيق النســيجية، أدوات الشاشــات وأدوات البســط، 
املباعــة جميعهــا كوحــدة واحــدة؛ أطقــم إصــالح الفينيــل 
ــود الســتخدامات الســيارات، التــي تحتــوي بشــكل  والجل
أســايس مــن مركبــات الراتنجــات، املركبــات املعالجــة 
أطقــم  الحــرارة؛  نقــل  وأدوات  الحشــوات  الالصقــة، 
إصــالح لوحــة اإلعــدادات وأســطح الفينيــل الســتخدامات 
ــات  ــن مركب ــايس م ــكل أس ــوي بش ــي تحت ــيارات، الت الس
الحشــوات  الالصقــة،  املعالجــة  املركبــات  الراتنجــات، 
وأدوات نقــل الحــرارة؛ مســتحرضات تنظيــف املكربــن 
والراقــة ؛ مســتحرضات إزالــة التشــحيم املســتخدمة 

يف صناعــة الســيارات . 

In Respect of: Adhesives, sealants, tire sealing 
compounds, threadlockers, gasket cement, 
epoxy glue and putty for general bonding and 
repair purposes; bonding and filing epoxy for 
use in repair of vehicles; industrial cleaning 
preparations; chemical preparations for 
automotive repair and maintenance; brake fluid, 
power steering fluid; fuel injection cleaners; 
chemical additives for fuel treatment; radiator 
additives to prevent rust; soldering chemicals; 
automotive exhaust repair kits, consisting 
primarily of sealants and chemically treated 
cloth used to repair cracks and splits in mufflers, 
tailpipes and exhaust pipes; fabric repair kits 
for automotive use, consisting primarily of air-
drying fabric repair adhesives, fabric powders, 
screen applicator and spatula, all sold as a unit; 
vinyl and leather repair kits for automotive 
use, consisting primarily of resin compounds, 
an adhesive curing compound, filler and a heat 
transfer tool; dashboard and vinyl top repair kits 
for automotive use, consisting primarily of resin 
compounds, an adhesive curing compound, filler 
and a heat transfer tool; carburator and choke 
cleaning preparations; degreasing preparations 
for use in the automotive industry. 

 .In the name of: Illinois Tool Works Incبأسم: إلينويز تول ووركس إنك. 

العنــوان: 155 هارليــم أفينيــو جلينفيــو، إلينويــز 60025 ، 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة. 

Address: 155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 
60025, United States of America 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 107)

 Trade Mark No.: 32999العالمة التجارية رقم: 32999 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 01/02/2018التاريخ: 2018/02/01 

األغــراض؛  لجميــع  التنظيــف  مســتحرضات  اجــل:  مــن 
الصابــون،  الســيارات؛ مطهــرات يديــن؛  مســتحرضات تنظيــف 
البوليمــر، عــوازل التنظيــف، والتلميــع وحاميــة األســطح الخارجيــة 
للســيارات؛ مســتحرضات إزالــة الصــدأ؛ مســتحرضات إزالــة الدهان 

وامللصقــات؛ مســتحرضات التنظيــف إلزالــة حشــوات الســد. 

In Respect of: All-purpose cleaning preparations; automotive 
cleaning preparations; hand cleansers; soaps, polymer, sealants 
for cleaning, shining and protecting automobile exterior 
surfaces; rust removing preparations; decal and paint stripping 
preparations; cleaning preparations for gasket removal. 

 .In the name of: Illinois Tool Works Incبأسم: إلينويز تول ووركس إنك. 

العنــوان: 155 هارليــم أفينيــو جلينفيــو، إلينويــز 60025 ، الواليــات 
ــدة األمريكية.  املتح

Address: 155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 60025, United 
States of America 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 108)

 Trade Mark No.: 33000العالمة التجارية رقم: 33000 

 In Class: 17يف الصنف: 17 

 Date: 01/02/2018التاريخ: 2018/02/01 

مــن اجــل: مــواد مانعــة للتــرسب لالســتخدامات الصناعيــة، املــواد 
ــة  ــرسب املصنوع ــة للت ــواد املانع ــة، امل ــرسب الالصق ــة للت املانع
مــع  املســتخدمة  للتــرسب  املانعــة  املــواد   ، الســيليكون  مــن 
ــزاء  ــس األج ــرسب لتغطي ــة للت ــواد املانع ــننة، امل ــات املس الركيب
املســامية، املــواد املانعــة للتــرسب لالســتخدامات الســيارات، 
املــواد املانعــة للتــرسب لالســتخدامات املنزليــة مــن أجــل حشــو 
وإغــالق األســطح والفراغــات؛ مســتحرضات الحشــو، التــي تتكــون 
ــوات  ــري الحش ــة لتحض ــات الكيميائي ــن املركب ــايس م ــكل أس بش
املشــكلة يف قوالــب الســتخدامات الســيارات؛ املــواد املانعــة 
ــايس  ــكل أس ــون بش ــي تتك ــائلة، الت ــوات الس ــن الحش ــرسب م للت
يف  املشــكلة  الحشــوات  لتحضــري  الكيميائيــة  املركبــات  مــن 
ــة  ــرسب الالصق ــع الت ــواد من ــيارات؛ وم ــتخدامات الس ــب الس قوال
ومركبــات الســد؛ مركبــات وصــالت األنابيــب؛ مــواد منــع التــرسب 
املطاطيــة املصنوعــة مــن الســيليكون لالســتخدامات العامــة؛ 
مــواد منــع التــرسب املطاطيــة الصناعيــة املســتخدمة كحشــوات 

ــب.  ــكلة يف قوال مش

In Respect of: Sealants for industrial use, adhesive sealants, 
silicone sealants, sealants for use with threaded assemblies, 
sealants for impregnating porous parts, sealants for automotive 
use, sealants for household use for filing and sealing surfaces 
and spaces; gasketing preparations, consisting primarily 
of chemical compounds which are used to make form-in-
place gaskets for automotive purposes; liquid gasket sealers, 
consisting primarily of chemical compounds which are used to 
make form-in-place gaskets for automotive purposes; adhesive 
sealants and caulking compounds; pipe joint compounds; 
general purpose silicon rubber sealants; synthetic rubber 
sealants for use as formed-in-place gaskets. 

 .In the name of: Illinois Tool Works Incبأسم: إلينويز تول ووركس إنك. 

العنــوان: 155 هارليــم أفينيــو جلينفيــو، إلينويــز 60025 ، الواليــات 
ــدة األمريكية.  املتح

Address: 155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 60025, United 
States of America 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 109)

 Trade Mark No.: 33005العالمة التجارية رقم: 33005 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 04/02/2018التاريخ: 2018/02/04 

 In Respect of: HALVAHمن اجل: الحالوه 

 In the name of: ayman mohammad husainبأسم: امين محمد حسن مشارقه 
masharaqa 

 Address: nablus - beta - jawal: 0598339605العنوان: نابلس - بيتا - جوال: 0598339605 

جــوال:   - بيتــا   - نابلــس  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 8 3 3 9 6 0 5

Address for Services: nablus - beta - jawal: 
0598339605 

( 110)

 Trade Mark No.: 33007العالمة التجارية رقم: 33007 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 04/02/2018التاريخ: 2018/02/04 

ــة  ــارة- جهــزة التدفئ مــن اجــل: وتشــمل أجهــزة اإلن
أجهــزة  والتهويــة-  التجفيــف  البخــار–  وتوليــد 
الطهــي– فــران غــاز وكهربــاء- جهــزة توزيــع امليــاه 
والركيبــات الصحيــة- التربيــد– بــرادات منزليــة 

وصناعيــة 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

 In the name of: yousef jamal mostafa mareeبأسم: يوسف جامل مصطفى مرعي 

 Address: Qaraww banee hasaan- salfeetالعنوان: سلفيت - قراوة بني حسان 

 -Address for Services: Qaraww banee hasaanعنوان التبليغ: سلفيت - قراوة بني حسان 
salfeet 
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( 111)

 Trade Mark No.: 33009العالمة التجارية رقم: 33009 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 04/02/2018التاريخ: 2018/02/04 

 In Respect of: paint brushes with all typesمن اجل: فرايش رسم ودهان بجميع انواعها 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaaبأسم: رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة 

 Address: hebron - qezoon street - alrame area - p.o.Box 176العنوان: الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص ب 176 

عنــوان التبليــغ: الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة الرامــة - ص ب 
 176

Address for Services: hebron - qezoon street - alrame area - 
p.o.Box 176 

( 112)

 Trade Mark No.: 33010العالمة التجارية رقم: 33010 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 04/02/2018التاريخ: 2018/02/04 

مــن اجــل: خدمــات توفــري االطعمــة واملروبــات ، وااليــواء 
املؤقــت، املطاعــم، بــار، حانــة صغــرية، بــارات الوجبــات الخفيفــة، 
ــة  ــة الذاتي ــم ذات الخدم ــف، مطاع ــات، مقاص ــي، كافيتريي مقاه
ومطاعــم الوجبــات الرسيعــة؛ وخدمــات تقديــم الطعــام والــراب؛ 
ــالل  ــن خ ــام م ــب الطع ــات طل ــم خدم ــم؛ وتقدي ــات املطاع وخدم

ــوب.  ــبكة الحاس ــى ش ــارش ع ــال املب االتص

In Respect of: Services for providing food and drink; temporary 
accommodation bar, bistro, snack bars, cafes, cafeterias, 
canteens, self-service restaurants and fast-food outlets; services 
for providing food and drink; catering services; the provision of 
food-ordering services through an on-line computer network. 

بأســم: رشكــة اســل للخدمــات اللوجســتية املســاهمة الخصوصيــة 
املحدودة 

In the name of: Sharket Assl Lil Khadmat Al Logistics 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

للخدمــات  اتقــان   - عســاف  مهنــد  املحامــي  التبليــغ:  عنــوان 
ط3   - التجــاري  اللــه  رام  بــرج  اللــه  رام   - االستشــارية 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 113)

 Trade Mark No.: 33022العالمة التجارية رقم: 33022 

 In Class: 6يف الصنف: 6 

 Date: 06/02/2018التاريخ: 2018/02/06 

مــن اجــل: تركيبــات االثــاث املصنوعــة مــن املعــدن؛ األقفــال؛ 
ــد؛  ــق الربي ــواب؛ صنادي ــس لالب ــات املالب ــة؛ عالق ــق نقدي صنادي
ــات  ــواب؛ تركيب ــال االب ــال؛ اقف ــطوانات لألقف ــواب؛ اس ــال االب اقف
للنوافــذ؛  االبــواب املصنوعــة مــن املعــدن؛ تركيبــات معدنيــة 
تركيبــات ســوداء لألبــواب والنوافــذ؛ البكــرات املصنوعــة مــن 
املعــدن، غــري املســتعلمة لــآالت؛ الفتــات معدنيــة؛ الحــروف 
ــاث  ــالت االث ــوع؛ عج ــتثناء ن ــادي، باس ــدن الع ــن املع ــام م واألرق
ــم مــن املعــدن؛ رف معــدين للعــرض؛ سالســل  املعدنيــة؛ الدعائ
معدنيــة؛ عالقــات )األجهــزة املعدنيــة(؛ براغــي الرباميــل؛ حــامالت 

الرفــوف؛ دواعــم الرفــوف ؛ مفاصــل االبــواب 

In Respect of: Furniture fittings made of metal; padlocks; 
cash boxes; clothes hooks for doors; mail boxes; door locks; 
cylinders for locks; door latches; door fittings of metal; fittings 
of metal for windows; black fittings for doors and windows; 
pulleys of metal, other than for machines; signboards of metal; 
letters and numerals of common metal, except type; furniture 
casters of metal; props of metal; metallic display shelf; chains 
of metal; hooks (metal hardware); barrel bolts; shelf brackets; 
shelf supports; hinges 

 .In the name of: AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.Aبأسم: اميليبيا واي دي ال اغليسيا, اس.اي. 

)فيزكايــا(  اموريبيتــا   48340 اس\ان  زوبيتــا,  بــول.  العنــوان: 
اســبانيا 

Address: Pol. Zubieta, s/n 48340 AMOREBIETA (VIZCAYA) 
SPAIN 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 114)

 Trade Mark No.: 33027العالمة التجارية رقم: 33027 

 In Class: 31يف الصنف: 31 

 Date: 07/02/2018التاريخ: 2018/02/07 

مــن اجــل: الغــالل واملنتجــات الزراعيــة ومنتجــات البســاتن 
والغابــات غــري الــواردة يف فئــات اخــرى الحيوانــات الحيــة الفواكه 
والخــرضوات الطازجــة البــذور والنباتــات والزهــور الطبعيــة املــواد 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات الشــعري املنبــت امللــت 

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: Sharket Al Oro Motowseatah Lil Alaghthyya Wبأسم: رشكة االورو متوسطية لالغذية واالسترياد والتصدير 
AL Estayrad W Altasdder 

 Address: Areha Almanteqa Alzraaya Alsenaiyaالعنوان: اريحا املنطقة الزراعية الصناعية 

 Address for Services: Areha Almanteqa Alzraaya Alsenaiyaعنوان التبليغ: اريحا املنطقة الزراعية الصناعية
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( 115)

 Trade Mark No.: 33028العالمة التجارية رقم: 33028 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 07/02/2018التاريخ: 2018/02/07 

، والشــاي والــكاكاو والقهــوة  القهــوة  مــن اجــل: 
ــق  ــاغو ، الدقي ــوكا والس ــة ، االرز ، التابي االصطناعي
ــز  ــوب ، الخب ــن الحب ــة م ــتحرضات املصنوع واملس
والفطائــر والحلويــات، الحلويــات املثلجــة ، عســل 
، الخمــرية ومســحوق  ، والعســل االســود  النحــل 
والصلصــات  الخــل   ، الخــردل   ، امللــح   ، الخبيــز 

)التوابــل( البهــارات ، الثلــج . 

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 

لالغذيــة  متوســطية  االورو  رشكــة  بأســم: 
والتصديــر  واالســترياد 

In the name of: Sharket Al Oro Motowseatah Lil 
Alaghthyya W AL Estayrad W Altasdder 

 Address: Areha Almanteqa Alzraaya Alsenaiyaالعنوان: اريحا املنطقة الزراعية الصناعية 

 Address for Services: Areha Almanteqa Alzraayaعنوان التبليغ: اريحا املنطقة الزراعية الصناعية 
Alsenaiya 

( 116)

 Trade Mark No.: 33035العالمة التجارية رقم: 33035 

 In Class: 24يف الصنف: 24 

 Date: 08/02/2018التاريخ: 2018/02/08 

ــري  ــيج غ ــات النس ــوجات ومنتج ــل: املنس ــن اج م
الــواردة يف فئــات أخــرى ، أغطيــة الفــراش واملوائد 

In Respect of: Textiles and textile goods, not 
included in other classes; bedcovers; table covers. 

بأســم: رشكــة نايــن ســفن زيــرو للتجــارة العامــة 
املحــدودة  الخصوصيــة  املســاهمة 

In the name of: Sharekat Nine Seven Zero 
Leltejarah Alaameh Mosahamah Khososiya 

 Address: Ramallah Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

ــة 3  ــامرة النجم ــوع ع ــه البال ــغ: رام الل ــوان التبلي عن
ــث ــق الثال الطاب

Address for Services: 
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( 117)

 Trade Mark No.: 33036العالمة التجارية رقم: 33036 

 In Class: 24يف الصنف: 24 

 Date: 08/02/2018التاريخ: 2018/02/08 

مــن اجــل: املنســوجات ومنتجــات النســيج غــري الــواردة 
يف فئــات أخــرى ، أغطيــة الفــراش واملوائــد 

In Respect of: Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bedcovers; table covers. 

بأســم: رشكــة نايــن ســفن زيــرو للتجــارة العامــة املســاهمة 
ــة املحدودة  الخصوصي

In the name of: Sharekat Nine Seven Zero Leltejarah 
Alaameh Mosahamah Khososiya 

 Address: Ramallah Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه البالــوع عــامرة النجمــة 3 الطابــق 
الثالــث 

Address for Services: 

( 118)

 Trade Mark No.: 33037العالمة التجارية رقم: 33037 

 In Class: 24يف الصنف: 24 

 Date: 08/02/2018التاريخ: 2018/02/08 

مــن اجــل: املنســوجات ومنتجــات النســيج غــري الــواردة 
يف فئــات أخــرى ، أغطيــة الفــراش واملوائــد 

In Respect of: Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bedcovers; table covers. 

بأســم: رشكــة نايــن ســفن زيــرو للتجــارة العامــة املســاهمة 
ــة املحدودة  الخصوصي

In the name of: Sharekat Nine Seven Zero Leltejarah 
Alaameh Mosahamah Khososiya 

 Address: Ramallah Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه البالــوع عــامرة النجمــة 3 الطابــق 
الثالــث 

Address for Services: 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم

 

( 119)
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 Trade Mark No.: 33038العالمة التجارية رقم: 33038 

 In Class: 23يف الصنف: 23 

 Date: 08/02/2018التاريخ: 2018/02/08 

 In Respect of: Yarns and threads, for textile useمن اجل: الغزل والخيوط املستخدمة يف النسيج 

بأســم: رشكــة نايــن ســفن زيــرو للتجــارة العامــة املســاهمة 
ــة املحدودة  الخصوصي

In the name of: Sharekat Nine Seven Zero Leltejarah 
Alaameh Mosahamah Khososiya 

 Address: Ramallah Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه البالــوع عــامرة النجمــة 3 الطابــق 
الثالــث 

Address for Services: 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم

 

( 120)

 Trade Mark No.: 33039العالمة التجارية رقم: 33039 

 In Class: 23يف الصنف: 23 

 Date: 08/02/2018التاريخ: 2018/02/08 

يف  املســتخدمة  والخيــوط  الغــزل  اجــل:  مــن 
لنســيج  ا

In Respect of: Yarns and threads, for textile use 

بأســم: رشكــة نايــن ســفن زيــرو للتجــارة العامــة 
املحــدودة  الخصوصيــة  املســاهمة 

In the name of: Sharekat Nine Seven Zero 
Leltejarah Alaameh Mosahamah Khososiya 

 Address: Ramallah Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

ــة 3  ــامرة النجم ــوع ع ــه البال ــغ: رام الل ــوان التبلي عن
ــث  ــق الثال الطاب

Address for Services: 
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( 121)

 Trade Mark No.: 33040العالمة التجارية رقم: 33040 

 In Class: 23يف الصنف: 23 

 Date: 08/02/2018التاريخ: 2018/02/08 

يف  املســتخدمة  والخيــوط  الغــزل  اجــل:  مــن 
لنســيج  ا

In Respect of: Yarns and threads, for textile use 

بأســم: رشكــة نايــن ســفن زيــرو للتجــارة العامــة 
خصوصيــة  مســاهمة 

In the name of: Sharekat Nine Seven Zero 
Leltejarah Alaameh Mosahamah Khososiya 

 Address: Ramallah Palestineالعنوان: رام الله فلسطن 

ــة 3  ــامرة النجم ــوع ع ــه البال ــغ: رام الل ــوان التبلي عن
ــث  ــق الثال الطاب

Address for Services: 

( 122)

 Trade Mark No.: 33041العالمة التجارية رقم: 33041 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 08/02/2018التاريخ: 2018/02/08 

 ;In Respect of: Tobacco; smokers’ articlesمن اجل: التبغ ، أدوات املدخنن، أعواد الثقاب 
matches 

 In the name of: Hamed Masoud Mahmoudiبأسم: حامد مسعود محمودي 

العنــوان: جولــف امريالــد جــرال تريدينــغ ال ال 
يس، يونيــت 104، بلــوك ب، بانيــاس كومبلكــس، 
العربيــة  181239، االمــارات  شــارع مكتــوم، ديب 

املتحــدة 

Address: c/o Gulf Emerald General Trading 
LLC, Unit No. 104, B Block, Baniyas Complex, 
Maktoum Street, 181239 Dubai, United Arab 
Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 123)

 Trade Mark No.: 33064العالمة التجارية رقم: 33064 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 12/02/2018التاريخ: 2018/02/12 

 In Respect of: fries potatoمن اجل: بطاطا مفرزة 

 In the name of: hanna Suhail Majed Georgeبأسم: حنا سهيل ماجد جورج عواد 
awwad 

 Address: beit_sahourالعنوان: بيت ساحور 

 Address for Services: beit_sahourعنوان التبليغ: بيت ساحور 

( 124)

 Trade Mark No.: 33073العالمة التجارية رقم: 33073 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 13/02/2018التاريخ: 2018/02/13 

 In Respect of: pastary and bakary productsمن اجل: املعجنات ومنتجات املخابز 

 In the name of: abed aljaleel yousef slashahateetبأسم: عبد الجليل يوسف الشحاتيت 

 Address: al khalilالعنوان: الخليل دورا خرسا 

 Address for Services: al khalilعنوان التبليغ: الخليل دورا خرسا 
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( 125)

 Trade Mark No.: 33074العالمة التجارية رقم: 33074 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 13/02/2018التاريخ: 2018/02/13 

 .In Respect of: Vaccine preparationsمن اجل: مستحرضات اللقاح. 

 .In the name of: Merck Sharp & Dohme Corpبأسم: مريك شارب اند دوم كورب. 

العنــوان: وان مــريك درايــف، وايتهــاوس ستايشــن، 
نيــو جــريس 08889، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, United States of America 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  رام   ,74 ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 126)

 Trade Mark No.: 33075العالمة التجارية رقم: 33075 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 13/02/2018التاريخ: 2018/02/13 

 .In Respect of: Vaccine preparationsمن اجل: مستحرضات اللقاح. 

 .In the name of: Merck Sharp & Dohme Corpبأسم: مريك شارب اند دوم كورب. 

العنــوان: وان مــريك درايــف، وايتهــاوس ستايشــن، 
نيــو جــريس 08889، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, United States of America 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  رام   ,74 ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 127)

 Trade Mark No.: 33076العالمة التجارية رقم: 33076 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 13/02/2018التاريخ: 2018/02/13 

 .In Respect of: Vaccine preparationsمن اجل: مستحرضات اللقاح. 

 .In the name of: Merck Sharp & Dohme Corpبأسم: مريك شارب اند دوم كورب. 

العنــوان: وان مــريك درايــف، وايتهــاوس ستايشــن، 
نيــو جــريس 08889، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, United States of America 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 33077العالمة التجارية رقم: 33077 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

التاريخ: 2018/02/13 

ــيب  ــويب؛ الحواس ــاد الحاس ــيب؛ العت ــل: الحواس ــن اج م
املحمولــة باليــد؛ الحواســيب اللوحيــة؛ األجهــزة واألدوات 
الهواتــف؛  والالســلكية؛  الســلكية  باالتصــاالت  الخاصــة 
الهواتــف النقالــة؛ الهواتــف الذكيــة؛ أجهــزة االتصــاالت 
الالســلكية لنقــل الصــوت والبيانــات والصــور واملحتويات 
الصوتيــة ومحتويــات الفيديــو وذات الوســائط املتعــددة؛ 
ــة  ــة االلكروني ــزة الرقمي ــبكات؛ األجه ــال الش ــزة اتص أجه
املحمولــة باليــد التــي تســمح بالدخــول اىل االنرنــت 
ومــن اجــل ارســال واســتالم وتخزيــن املكاملــات الهاتفيــة 
والربيــد االلكــروين وغريهــا مــن البيانــات الرقميــة؛ العتاد 
ــة  ــة االلكروني ــزة الرقمي ــس؛ األجه ــل للب ــويب القاب الحاس
القابلــة للبــس التــي تســمح بالدخــول اىل االنرنــت ومــن 
الهاتفيــة  املكاملــات  وتخزيــن  واســتالم  ارســال  اجــل 
الرقميــة؛  البيانــات  مــن  وغريهــا  االلكــروين  والربيــد 

ــة؛ ــارات الذكي ــة؛ النظ ــاعات الذكي الس
القابلــة  النشــاطات  متابعــة  أجهــزة  الذكيــة؛  الخواتــم 
قارئــات  قيــاس[؛  ]أدوات  املوصولــة  االســاور  للبــس؛ 
الكتــب االلكرونيــة؛ الربمجيــات الحاســوبية؛ الربمجيــات 
تشــغيل  او  تشــكيل  او  اعــداد  اجــل  مــن  الحاســوبية 
امللحقــة  الطرفيــة  واألجهــزة  بالحواســيب  التحكــم  او 
النقالــة  والهواتــف  النقالــة  واألجهــزة  بالحواســيب 
ــة  ــزة القابل ــة واألجه ــارات الذكي ــة والنظ ــاعات الذكي والس
وأجهــزة  الــرأس  وســامعات  األذن  وســامعات  للبــس 
التلفزيــون وعلــب الدخــول ومشغالتومســجالت الصــوت 
ــة  ــة وأنظم ــينامئية املنزلي ــرض الس ــة الع ــو وأنظم والفيدي
التطبيقــات؛  تطويــر  برمجيــات  املنزليــة؛  الرفيــه 
الصوتيــة  املحتويــات  الحاســوب؛  العــاب  برمجيــات 
الوســائط  ذات  واملحتويــات  الفيديــو  ومحتويــات 
املتعــددة املســجلة مســبقا والقابلــة للتنزيــل؛ األجهــزة 
الطرفيــة  األجهــزة  بالحواســيب؛  امللحقــة  الطرفيــة 
االلكرونيــة  واألجهــزة  النقالــة  والهواتــف  للحواســيب 
ــاعات  ــس والس ــة للب ــة القابل ــزة االلكروني ــة واألجه النقال
الذكيــة والنظــارات الذكيــة وســامعات االذن وســامعات 
الــرأس وأجهــزة التلفزيــون وعلــب الدخــول ومشــغالت 
ومســجالت الصــوت والفيديــو؛ األجهــزة الطرفيــة القابلــة 
النقالــة  والهواتــف  الحواســيب  مــع  للبسالســتخدامها 
الذكيــة  والســاعات  النقالــة  اإللكرونيــة  واألجهــزة 
والنظــارات الذكيــة والخواتــم الذكيــة وســامعات األذن 
وســامعات الــرأس وأجهــزة التلفزيــون وعلــب الدخــول 
ومشــغالت ومســجالت الصوتوالفيديــو؛ أجهــزة املطابقــة 
والكشــف البيومريــة؛ أجهــزة قيــاس التســارع؛ أجهــزة 
قيــاس االرتفــاع؛ أجهــزة قيــاس املســافة؛ أجهــزة تســجيل 
الضغــط؛  قيــاس  أجهــزة  الخطــى؛  عــدادات  املســافة؛ 

وشاشــاتعرض  مراقبــة  شاشــات  الضغــط؛  مــؤرشات 

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 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; 
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ــية  ــامعات رأس ــرأس وس ــى ال ــة ع ــرض مثبت ــزة ع وأجه
الســتخدامها مــع الحواســيب والهواتــف الذكيــة واألجهــزة 
ــة للبــس  ــة واألجهــزة االلكرونيــة القابل االلكرونيــة النقال
ــون  ــزة التلفزي ــة وأجه ــارات الذكي ــاعاتالذكية والنظ والس
الصــوت  ومســجالت  ومشــغالت  الدخــول  وعلــب 
والفيديــو؛ شاشــات عــرض والنظــارات الواقيــةوأدوات 
املعــزز  الواقــع  بتقنيــة  الرأســية  والســامعات  التحكــم 
النظــارات؛  الثالثيةاالبعــاد؛  النظــارات  واالفــرايض؛ 
زجــاج  النظــارات؛  عدســات  الشمســية؛  النظــارات 
واألدوات  األجهــزة  البريــة؛  املنتجــات  البريــات؛ 
البريــة؛ الكامــريات؛ فالشــاتللكامريا؛ لوحــات املفاتيــح 
وفــأرات الحاســوب ولبــادات فــأرات الحاســوب والطابعات 
ــزة  ــة؛ أجه ــراص الصلب ــغالت األق ــغالتاألقراص ومش ومش
تســجيل ونســخ الصــوت؛ مشــغالت ومســجالتالصوت 
والفيديــو الرقميــة؛ مكــربات الصــوت؛ اجهــزة تضخيــم 
واســتقبال الصــوت؛ أجهزةالصوتيــة الخاصــة باملركبــات؛ 
ســامعات  الصــوت؛  عــى  والتعــرف  التســجيل  أجهــزة 
أجهــزة  امليكروفونــات؛  الــرأس؛  األذن؛ســامعات 
التلفزيــون؛ أجهــزة االســتقبال وشاشــات التلفزيــون؛ علــب 
الدخــول؛ أجهــزة الراديو؛أجهــزة إرســال واســتقبال الراديو؛ 
ــى  ــة ع ــة للحواســيب واألجهــزة اإللكروني ــات بيني واجه
لوحــات  وتحديــداً  مبحــركات  املجهــزة  متناملركبــات 
وشاشــات  املراقبــة  وشاشــات  اإللكرونيــة  التحكــم 
ومحطاتاإلرســاء  بعــد  عــن  التحكــم  وأجهــزة  اللمــس 
وأجهــزة الوصــل واملفاتيــح وأجهــزة التحكــم املشــغلة 
بواســطة الصــوت؛ األجهزةالخاصــة باألنظمــة العامليــة 
املالحــة  أجهــزة  املالحيــة؛  األدوات  املواقــع؛  لتحديــد 
للمركبات]مجهــزة بحواســيب عــى متنهــا[؛ أجهــزة تحّكــم 

للتحكــم بالحواســيب والهواتــف النقالــة واألجهــزة
ــة للبــس  ــة واألجهــزة اإللكرونيــة القابل اإللكرونيــة النقال
والســاعات الذكيــة والنظــارات الذكيــة وســامعات األذن 
الصــوت  ومســجالت  ومشــغالت  الــرأس  وســامعات 
والفيديــو وأجهــزة التلفزيــون وعلــب الدخــول ومكــربات 
ــينامئية  ــرض الس ــة الع ــم وأنظم ــوت وأجهزةالتضخي الص
القابلــة  األجهــزة  املنزليــة؛  الرفيــه  وأنظمــة  املنزليــة 
ــة واألجهــزة  للبــس للتحكــم بالحواســيب والهواتــف النقال
ــة  ــة والنظاراتالذكي ــاعات الذكي ــة والس ــة النقال اإللكروني
ومشــغالت  الــرأس  وســامعات  األذن  وســامعات 
التلفزيــون  وأجهــزة  والفيديــو  الصــوت  ومســجالت 
ــم  ــزة التضخي ــوت وأجه ــربات الص ــول ومك ــب الدخ وعل
الرفيــه  وأنظمــة  الســينامئيةاملنزلية  العــرض  وأنظمــة 
املنزليــة؛ أجهــزة تخزيــن البيانــات؛ رشائــح الحاســوب؛ 
البطاريــات؛ أجهــزة شــحن البطاريــات؛ أجهــزة الوصــل 
الشــحن  وأجهــزة  والكوابــل  واألســالك  والقارنــات 
ومســاند وصــل األجهــزة ومحطــات االرســاءواملهايئات 
الكهربائيــة واإللكرونيــة الســتخدامها مــع الحواســيب 
والهواتــف النقالــة والحواســيب املحمولــة باليــد واألجهــزة 
الطرفيــة امللحقــة بالحواســيب واألجهــزة اإللكرونيــة 
النقالةواألجهــزة اإللكرونيــة القابلــة للّبــس والســاعات 
الذكيــة والنظــارات الذكيــة و وســامعات األذن وســامعات 
الــرأس ومشــغالت ومســجالت الصــوت والفيديــو وأجهــزة 
ــة؛  ــس التفاعلي ــات اللم ــول؛ شاش ــب الدخ ــون وعل التلفزي
الحاســوبية  والشاشــات  بينيةللحواســيب  واجهــات 
والهواتــف النقالــة واألجهــزة اإللكرونيــة النقالــة واألجهــزة 
اإللكرونيــة القابلــة للبــس والســاعات الذكيــة والنظــارات 
ــغالت  ــول ومش ــب الدخ ــون وعل ــزة التلفزي ــة وأجه الذكي

ومســجالت الصــوت والفيديــو؛ 

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 
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 cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping mail;
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ــوب  ــات الحاس ــدة لشاش ــة املع ــة الواقي ــة الرقيق االغطي
ــة؛  ــاعات الذكي ــات الس ــة وشاش ــف النقال ــات الهوات وشاش
قطــع وملحقــات الحواســيبواألجهزة الطرفيــة امللحقــة 
النقالــة واألجهــزة اإللكرونيــة  بالحواســيب والهواتــف 
ــاعات  ــس والس ــة للّب ــة القابل ــزة اإللكروني ــة واألجه النقال
ــامعات  ــامعات األذنوس ــة و وس ــارات الذكي ــة والنظ الذكي
والفيديــو  الصــوت  ومســجالت  ومشــغالت  الــرأس 
وأجهــزة التلفزيــون وعلــب الدخــول؛ االغطيــة الخارجيــة 
وأرشطــة  واالحزمــة  واملحافــظ  والعلــب  والحقائــب 
واألجهــزة  النقالــة  والهواتــف  للحواســيب  التعليــق 
ــس  ــة للب ــة القابل ــزة االلكروني ــة النقالةواالجه االلكروني
وســامعات  الذكيــة  والنظــارات  الذكيــة  والســاعات 
ومشــغالت  الدخــول  وعلــب  الــرأس  وســامعات  االذن 
ومســجالت الصــوت والفيديــو؛ قضبــان التصويــر الــذايت؛ 
ــواق  ــجائراإللكرونية؛ األط ــة بالس ــحن الخاص ــزة الش أجه
اإللكرونيــة لتدريــب الحيوانــات؛ املفكــرات االلكرونيــة؛ 
األجهــزة املعــدة لفحــص الربيــد املختــوم؛ آالت تســجيل 
ــد؛ آالت  ــع النق ــل بقط ــي تعم ــزة الت ــات لألجه ــد؛ اآللي النق
اإلمــالء؛ محــددات أطــراف املالبــس؛ آالت التصويــت؛ 
امللصقــات اإللكرونيــة املعــدة للبضائــع؛ آالت اختيــار 
الجوائــز؛ آالت الفاكــس؛ أجهــزة وأدوات قيــاس الــوزن؛ 
أجهــزة  اإللكرونيــة؛  اإلعالنــات  لوحــات  املقاييــس؛ 
الــدارات  الســيليكونية[؛  الرقاقات]الرائــح  القيــاس؛ 
الفلوريــة؛  الشاشــات  الصــوت؛  مضخــامت  املتكاملــة؛ 
لتوصيــل  املعــدة  الفتائــل  بعــد؛  عــن  أجهزةالتحكــم 
الضــوء ]األليــاف البريــة[؛ املنشــآت الكهربائيــة للتحكــم 
الصواعــق؛  مانعــات  ؛  الصناعيــة  بالعمليــات  بعــد  عــن 
ــزة  ــق؛ األجه ــات الحرائ ــايئ؛ طفاي ــل الكهرب ــزة التحلي أجه
اإلشــعاعية لألغــراض الصناعيــة؛ أجهــزة ومعــدات اإلنقــاذ؛ 
صفــارات اإلنــذار؛ الصــور الكرتونيــة املتحركــة؛ أجهــزة 
ــة؛  ــات للزين ــكالب؛ مغناطيس ــارات لل ــض؛ صف ــص البي فح
للنقــل  القابلــة  األســوار املكهربــة؛ معّوقــات الســيارات 

ــد. ــن بع ــا ع ــم به املتحك

 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 Incبأسم: أبل انك. 

ــا  ــو، كاليفورني ــوب، كوبرتين ــت ل ــوان: 1 انفيني العن
95014، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 129)

 Trade Mark No.: 33078العالمة التجارية رقم: 33078 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 13/02/2018التاريخ: 2018/02/13 

البريــة  الصيدليــة  املســتحرضات  اجــل:  مــن 
للوقايــة مــن وعــالج االمــراض الفريوســية وامــراض 
القلــب  وامــراض  وااللتهابــات  املناعــة  جهــاز 
العصبــي  الجهــاز  وأمــراض  الدمويــة  واالوعيــة 
وامــراض  الجلديــة  واالمــراض  واالالم  املركــزي 
التهــاب املعــدة واالمعــاء واالمــراض املعديــة ذات 
العالقــة واالمــراض االســتقالبية وامــراض االورام 
التنفــي،  الجهــاز  وامــراض  العيــون  وامــراض 

اللقاحــات. 

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 & Johnsonبأسم: جونسون اند جونسون 

العنــوان: رشكــة مــن نيوجــرييس، ون جونســون 
انــد جونســون بــالزا، نيــو برانزويــك، نيــو جــرييس، 

08933، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

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

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 130)

 Trade Mark No.: 33079العالمة التجارية رقم: 33079 

 In Class: 38يف الصنف: 38 

 Date: 14/02/2018التاريخ: 2018/02/14 

 In Respect of: Broadcasting (Televisionمن اجل: البث بالتلفزيون 

فتــح  الفلســطيني  الوطنــي  التحريــر  حركــة  بأســم: 
الفكريــة  والتعبئــة  والثقافــة  االعــالم  مفوضيــة 

In the name of: Harakat Altahreer Alwatani Alfalasteni 
Fatah Mofawadiyat Alelam Walthaqafah Waltabi’ah 
Alfikriya 

الطابــق  الشــيخ  بــرج  القــدس  البــرية شــارع  العنــوان: 
الســادس 

Address: Albireh Shar’e Alquds Burj Alshekh Altabeq 
Alsades 

عنــوان التبليــغ: البــرية شــارع القــدس بــرج الشــيخ الطابق 
السادس 

Address for Services: Albireh Shar’e Alquds Burj 
Alshekh Altabeq Alsades 

( 131)

 Trade Mark No.: 33080العالمة التجارية رقم: 33080 

 In Class: 7يف الصنف: 7 

 Date: 14/02/2018التاريخ: 2018/02/14 

 ,In Respect of: WOOD WORKING MACHINESمن اجل: االت نجارة، االت تشغيل القوالب، عدد الية 
MOLDING MACHINES, MACHINES TOOLS 

 In the name of: HISHAM ZEYAD MAHOUDبأسم: هشام زياد محمود خنفة 
K H A N FA 

 Address: NABLUS . SHARE’A RAFEDIA JAWALالعنوان: نابلس - شارع رفيديا 
0569230011 

 Address for Services: NABLUS . SHARE’A RAFEDIAعنوان التبليغ: نابلس - شارع رفيديا 
JAWAL 0569230011 
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( 132)

 Trade Mark No.: 33081العالمة التجارية رقم: 33081 

 In Class: 10يف الصنف: 10 

 Date: 14/02/2018التاريخ: 2018/02/14 

مــن اجــل: أجهــزة وأدوات جراحيــة وطبيــة وطــب أســنان 
ــة, أدوات  ــنان اصطناعي ــون وأس ــراف وعي ــة, أط وبيطري

تجبــري, مــواد خياطــة أو درز الجــروح 

In Respect of: Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments,artifical limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials 

بأســم: رشكــة ســاوندكري للخدمــات الســمعية والطبيــة 
ــة  ــة عام عادي

In the name of: Sharekat Soundcare Lelkhadamat 
Alsameyah W altbya Adiya Ammah 

 Address: Ramallah Shar’e Alersal Amaret Almassaالعنوان: رام الله شارع االرسال عامرة املاسة طابق 4 
Tabeq 4 

ــة  ــامرة املاس ــال ع ــارع االرس ــه ش ــغ: رام الل ــوان التبلي عن
ــق 4  طاب

Address for Services: Ramallah Shar’e Alersal Amaret 
Almassa Tabeq 4 

( 133)

 Trade Mark No.: 33083العالمة التجارية رقم: 33083 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: مســتحرضات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى 
مســتحرضات   ، املالبــس  ويك  غســل  يف  تســتعمل 
تنظيــف وصقــل وجــيل وكشــط ، صابــون ، عطــور وزيــوت 
عطريــة ، مســتحرضات تجميــل ، غســول )لوشــن( للشــعر 

ــنان  ــات أس ، منظف

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: Alaa Aldein Saleh Mahmoud Salhiبأسم: عالء الدين صالح محمود صالحي 

 ’Address: Ramallah Dahiyat Alziraaالعنوان: رام الله ضاحية الزراعة 

 ’Address for Services: Ramallah Dahiyat Alziraaعنوان التبليغ: رام الله ضاحية الزراعة 

 berfect clean مروطة بعدم منح حامية عى كلمة 
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( 134)

 Trade Mark No.: 33084العالمة التجارية رقم: 33084 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: االجهــزة واالدوات العلميــة واملالحيــة واملســاحية 
ــزة  ــيناميئ واالجه ــرايف والس ــر الفوتوغ ــزة وادوات التصوي واجه
ــة  ــارة واملراقب ــاس واالش ــوزن والقي ــة وادوات ال واالدوات البري
ــح او  ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم ، اجه ــاذ والتعلي )االرشاف( واالنق
ــة  ــة الكهربائي ــم يف الطاق ــم او التحك ــف او تنظي ــل او تكثي تحوي
، أجهــزة تســجيل او ارســال او نســخ الصـــوت او الصــور، حامــالت 
 ، مدمجــة  اقــراص   ، تســجيل  اقــراص   ، مغناطيســية  بيانــات 
اقــراص فيديويــة رقميــة وغريهــا مــن وســائط التســجيل الرقميــة 
ــد  ــجيل النق ــد، االت تس ــع النق ــل بقط ــي تعم ــزة الت ــات لالجه ؛ الي
، االت حاســبة ، معــدات معالجــة البيانــات ، اجهــزة الكمبيوتــر؛ 

ــق  ــاء الحرائ ــزة إطف ــر؛ اجه ــج كمبيوت برام

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: Sharekt Edmondez Fashen Lelalbisahبأسم: رشكة ادموندز فاشن لاللبسة مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Wal Birehالعنوان: رام الله والبرية 

جــوال  ط5  الســاعة-  بــرج  عــامرة  اللــه-  رام  التبليــغ:  عنــوان 
 0598856785

Address for Services: 

( 135)

 Trade Mark No.: 33085العالمة التجارية رقم: 33085 

 In Class: 14يف الصنف: 14 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

واملنتجــات  منهــا  خليــط  وكل  النفيســة  املعــادن  اجــل:  مــن 
ــواردة يف  ــري ال ــا ، غ ــة به ــة أو مطلي ــادن نفيس ــن مع ــة م املصنوع
فئــات اخــرى ، املجوهــرات واالحجــار الكرميــة ، أدوات قيــاس 

الوقــت وأدوات قيــاس الوقــت الدقيقــة 

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: Sharekt Edmondez Fashen Lelalbisahبأسم: رشكة ادموندز فاشن لاللبسة مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Wal Birehالعنوان: رام الله والبرية 

جــوال  ط5  الســاعة-  بــرج  عــامرة  اللــه-  رام  التبليــغ:  عنــوان 
 0598856785

Address for Services: 
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( 136)

 Trade Mark No.: 33086العالمة التجارية رقم: 33086 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

ــاهمة  ــة مس ــن لاللبس ــدز فاش ــة ادمون ــم: رشك بأس
خصوصيــة 

In the name of: Sharekt Edmondez Fashen 
Lelalbisah Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Wal Birehالعنوان: رام الله والبرية 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه- عــامرة بــرج الســاعة- ط5 
ــوال 0598856785  ج

Address for Services: 

( 137)

 Trade Mark No.: 33087العالمة التجارية رقم: 33087 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: النقــل، تغليــف وتخزيــن البضائــع، تنظيم 
بالتكــي  النقــل  الســيارات،  ســحب  الرحــالت، 
ــري  ــتية، تاج ــات اللوجس ــل والخدم ــيارة والنق والس
الــركاب،  نقــل  الســيارات،  وتحديــدا  املركبــات 
تقديــم  خدمــات  النقــل،  خدمــات  يف  الوســاطة 
معلومــات عــن حركــة املــرور، التحكــم مبوقــف 
وأجهــزة  املالحــة  أجهــزة  خــالل  مــن  الســيارات 
ــق  ــا تتعل ــل وجميعه ــات النق ــع )خدم ــد املوق تحدي

بالســيارات(. 

In Respect of: Transport; packaging and storage 
of goods; organizing trips; towing; taxi, car 
transport, transportation logistics; vehicle 
rental, in particular automobiles; transport of 
passengers; mediation of transport services; 
traffic information services; control of motor 
car park via navigation apparatus and locating 
apparatus (transport services, all in connection 
with automobiles(. 

 .In the name of: SKODA AUTO a.sبأسم: سكودا اوتو اي.اس. 

مــالدا   ،869 كليمنتــا  فاكالفــا  ار.  يت  العنــوان: 
بوليســالف اي اي، يس زد01- 293 مــالدا بولســالف، 

التشــيكية  الجمهوريــة 

Address: t?. V?clava Klementa 869, Mlad? 
Boleslav II, CZ -293 01 Mlad? Boleslav, CZECH 
REPUBLIC 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 138)

 Trade Mark No.: 33089العالمة التجارية رقم: 33089 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

لهــا  التابعــة  واالكسســوارات  واالجــزاء  الســيارات  اجــل:  مــن 
ــيارات.  ــد للس ــة املقاع ــف، أغطي ــذا الصن ــمولة يف ه ــا مش جميعه

In Respect of: Automobiles and their parts and accessories, all 
included in this class; seat covers for automobiles. 

 .In the name of: SKODA AUTO a.sبأسم: سكودا اوتو اي.اس. 

العنــوان: يت ار. فاكالفــا كليمنتــا 869، مــالدا بوليســالف اي اي، 
يس زد01- 293 مــالدا بولســالف، الجمهوريــة التشــيكية 

Address: t?. V?clava Klementa 869, Mlad? Boleslav II, CZ 
-293 01 Mlad? Boleslav, CZECH REPUBLIC 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 139)

 Trade Mark No.: 33090العالمة التجارية رقم: 33090 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

وبيانــات  الحاســوب  )برامــج  املســجل  املحتــوى  اجــل:  مــن 
معــدات  وبريــة،  ســمعية  ومعــدات  معلومــات  ومعلومــات(، 
ــط،  ــم الخرائ ــدف ورس ــد اله ــب وتحدي ــم والتعق ــة والتحك املالح
واملراقبــات،  واملــؤرشات  والرصــد  والكشــف  القيــاس  أدوات 
ــات،  ــة للمركب ــزة املالح ــة، أجه ــزة املخربي ــي واالجه ــث العلم البح
برامــج حاســوبية لتنســيق خدمــات النقــل، برامــج حاســوبية 
القتنــاء وتوفــري وحجــز خدمــات النقــل، برامــج املالحــة، برامــح 
حاســوبية تســتعمل مــن قبــل مشــغيل وركاب الســيارات والــركاب 
لتنســيق  حاســوبية  برامــج  املشــركة،  للقيــادة  املحتملــن 
اســرجاع خدمــات التوصيــل، تطبيقــات الهاتــف املتنقــل لتنســيق 
ــات  ــة، تطبيق ــل للمالح ــف املتنق ــات الهات ــل، تطبيق ــات النق خدم
ــيارات  ــغيل وركاب الس ــل مش ــن قب ــتعمل م ــل يس الهاتــف املتنق
تتعلــق  وجميعهــا  املشــركة  للقيــادة  املحتملــن  والــركاب 

بالســيارات. 

In Respect of: Recorded content (computer programs, data 
and information); Information and audio-visual equipment; 
Navigation, control, tracking, aiming and cartography 
equipment; Measuring, detection and monitoring instruments, 
indicators and controls; Scientific research and laboratory 
apparatus; Navigation apparatus for vehicles; Computer 
software for the coordination of transport services; Computer 
software for the acquisition, provision and booking of 
transport services; Navigation software; Computer software 
for the use of operators and passengers of motor vehicles and 
potential passengers for shared driving; Computer software 
for the coordination and retrieval of delivery services; Mobile 
application software for the coordination of transport services; 
Mobile application software for navigation; Mobile application 
software for use by operators and passengers of motor vehicles 
and potential passengers for shared driving, all in connection 
with automobiles. 

 .In the name of: SKODA AUTO a.sبأسم: سكودا اوتو اي.اس. 

العنــوان: يت ار. فاكالفــا كليمنتــا 869، مــالدا بوليســالف اي اي، 
يس زد01- 293 مــالدا بولســالف، الجمهوريــة التشــيكية 

Address: t?. V?clava Klementa 869, Mlad? Boleslav II, CZ 
-293 01 Mlad? Boleslav, CZECH REPUBLIC 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 140)

 Trade Mark No.: 33091العالمة التجارية رقم: 33091 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

الســيارات واالجــزاء واالكسســوارات  مــن اجــل: 
التابعــة لهــا جميعهــا مشــمولة يف هــذا الصنــف. 

In Respect of: Automobiles and their parts and 
accessories, all included in this class. 

 .In the name of: SKODA AUTO a.sبأسم: سكودا اوتو اي.اس. 

مــالدا   ،869 كليمنتــا  فاكالفــا  ار.  يت  العنــوان: 
بوليســالف اي اي، يس زد01- 293 مــالدا بولســالف، 

التشــيكية  الجمهوريــة 

Address: t?. V?clava Klementa 869, Mlad? 
Boleslav II, CZ -293 01 Mlad? Boleslav, CZECH 
REPUBLIC 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 141)

 Trade Mark No.: 33092العالمة التجارية رقم: 33092 

 In Class: 38يف الصنف: 38 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: نقــل البيانــات االلكرونيــة واالتصــاالت 
ــيارات.  ــق بالس ــا تتعل ــا جميعه ــة الكروني املقدم

In Respect of: Electronic data transmission, 
communication provided electronically, all in 
connection with automobiles. 

 .In the name of: SKODA AUTO a.sبأسم: سكودا اوتو اي.اس. 

مــالدا   ،869 كليمنتــا  فاكالفــا  ار.  يت  العنــوان: 
بوليســالف اي اي، يس زد01- 293 مــالدا بولســالف، 

التشــيكية  الجمهوريــة 

Address: t?. V?clava Klementa 869, Mlad? 
Boleslav II, CZ -293 01 Mlad? Boleslav, CZECH 
REPUBLIC 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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 ( 142)

 Trade Mark No.: 33093العالمة التجارية رقم: 33093 

 In Class: 37يف الصنف: 37 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: خدمــات وأنشــطة تصليــح وصيانــة 
بالســيارات.  تتعلــق  جميعهــا  الســيارات 

In Respect of: Automobile repair and maintenance 
services and activities, all in connection with 
automobiles. 

 .In the name of: SKODA AUTO a.sبأسم: سكودا اوتو اي.اس. 

مــالدا   ،869 كليمنتــا  فاكالفــا  ار.  يت  العنــوان: 
بوليســالف اي اي، يس زد01- 293 مــالدا بولســالف، 

التشــيكية  الجمهوريــة 

Address: t?. V?clava Klementa 869, Mlad? 
Boleslav II, CZ -293 01 Mlad? Boleslav, CZECH 
REPUBLIC 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 143)

 Trade Mark No.: 33094العالمة التجارية رقم: 33094 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: خدمــات توفــري األطعمــة واملروبــات، 
وخدمــات اإليــواء املؤقــت. 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation. 

 In the name of: sherket i food lekhadamatبأسم: رشكة اي فوود للضيافة واالستثامر 
eldeyafa wal estethmar 

االهلية,عــامرة  الكليــة  الله,شــارع  رام  العنــوان: 
الســابع  الطابــق  االســعد 

Address: ramallah,share3 alkolleya al 
ahleya,3maret al as3ad altabeq alsabe3 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه، شــارع الكليــة االهليــة، 
عــامرة االســعد، ط1 

Address for Services: 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 97

( 144)

 Trade Mark No.: 33095العالمة التجارية رقم: 33095 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: اجهــزة لإلنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار 
ــد  ــة وتوري ــف والتهوي ــد والتجفي ــي والتربي والطه

ــة.  ــراض الصحي ــاه واألغ املي

In Respect of: 11. Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 

بأســم: رشكــة تــو ار لتجــارة االدوات الكهربائيــة 
واملنزليــة 

In the name of: shareket tow are latejaret al 
adawat alkahroba2eya wal manzeleya 

االهلية,عــامرة  الكليــة  الله,شــارع  رام  العنــوان: 
األول  الطابــق  االســعد 

Address: ramallah,share3 alkolleya al 
ahleya,3maret al as3ad altabeq al awwal 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه، شــارع الكليــة االهليــة، 
عــامرة االســعد، ط1 

Address for Services: 

( 145)

 Trade Mark No.: 33097العالمة التجارية رقم: 33097 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: امليــاه املعدنيــة والغازيــة واملروبــات 
األخــرى غــري الكحوليــة ، رشاب الفواكــه وعصــري 
واملســتحرضات  العصائــر  مركــزات   ، الفواكــه 

األخــرى لصنــع املروبــات 

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages 

بأســم: رشكــة محــالت العجــاوي التجاريــة - عاديــة 
عامــة 

In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-
Tijaryeh – Adiyeh Ammah 

 Address: Ajja, Jenin, The West Bank, Palestineالعنوان: عجه, جنن, الضفة الغربية, فلسطن 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 146)

 Trade Mark No.: 33102العالمة التجارية رقم: 33102 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

امليــاه  الكحوليــة،  غــري  املروبــات  اجــل:  مــن 
ــرية،  ــودا، الب ــاه الص ــه، مي ــري الفواك ــة، عص املعدني
ــة،  ــريا املمزوج ــوة ف ــات االل ــرب، مروب ــاه ال مي
ــات  ــد، مروب ــوز الهن ــم ج ــع كري ــه م ــري الفواك عص

الرياضيــن 

In Respect of: Non-alcoholic beverages, mineral 
water, fruit juices, soda water, beer, drinking 
water, aloe vera mixed drinks, fruit juices with 
Nata de coco, functional drink and sport drinks 

 In the name of: Sappe Public Company Limitedبأسم: ساب بابليك كومباين ليمتد 

العنــوان: رقــم 3/9 ســرييثاي رود, كانايــاو صــب-
بانكــوك  ديســريكت,  كانايــاو  ديســريكت, 

تايالنــد  ميروبوليــس, 

Address: No. 9/3 Serithai Road, Kannayao Sub-
District, Kannayao District, Bangkok Metropolis, 
Thailand 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 147)

 Trade Mark No.: 33104العالمة التجارية رقم: 33104 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

الــربي؛  النقــل  اجهــزة   ، املركبــات  اجــل:  مــن 
املركبــات  وتجهيــزات  قطــع  الســيارات؛ 

In Respect of: Vehicles; apparatus for locomotion 
by land; Cars; Parts and fittings for vehicles 

 .In the name of: SEAT S.Aبأسم: سيات, اس.ايه. 

 08760  ,585 ام.  يك  ايــه2-,  اوتوفيــا  العنــوان: 
اســبانيا  برشــلونة,  مارتوريــل, 

Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 148)

 Trade Mark No.: 33105العالمة التجارية رقم: 33105 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

الــربي؛  النقــل  اجهــزة   ، املركبــات  اجــل:  مــن 
املركبــات  وتجهيــزات  قطــع  الســيارات؛ 

In Respect of: Vehicles; apparatus for locomotion 
by land; Cars; Parts and fittings for vehicles 

 .In the name of: SEAT S.Aبأسم: سيات, اس.ايه. 

 08760  ,585 ام.  يك  ايــه2-,  اوتوفيــا  العنــوان: 
اســبانيا  برشــلونة,  مارتوريــل, 

Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 149)

 Trade Mark No.: 33107العالمة التجارية رقم: 33107 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

الذكيــة،  والهواتــف  النظــارات،  اجــل:  مــن 
وحافظاتهــا  الحواســيب  الذكيــة،  الســاعات 
وإكسســواراتها؛ النظــارات الواقيــة الســتخدامات 
ــة  ــف الخليوي ــاب للهوات ــات األلع ــة؛ برمجي الرياضي
والحواســيب؛ خراطيــش وأقــراص ألعــاب الفيديــو 
الفــأرات؛  مســاند  االذن؛  ســامعات  والحاســوب؛ 
 ، الفوتوغــرايف  وللتصويــر  الواقيــة؛  الخــوذ 
والبريــة، أجهــزة وأدوات إنقــاذ الحيــاة؛ أجهــزة 
أو  لألصــوات  النســخ  أو  اإلرســال  أو  التســجيل، 

الرقميــة.  التســجيل  وســائط  الصــور؛ 

In Respect of: Spectacles, smartphones, 
smartwatches, computers and their cases and 
accessories; goggles for sports; game software 
for cellular phones and computers; video and 
computer game cartridges and disks; earphones; 
mouse pads; protective helmets; photographic, 
optical, life-saving apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; digital 
recording media. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 ، مودينــا   1163  ، إيســت  إميليــا  فيــا  العنــوان: 
ليــا  يطا إ

Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, 
ITALY 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 150)

 Trade Mark No.: 33108العالمة التجارية رقم: 33108 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

واإلكسســوارات  الغيــار  وقطــع  الهيكليــة،  القطــع  اجــل:  مــن 
للمركبــات؛ أكيــاس هــواء ]أجهــزة أمــان يف الســيارات[؛ اجهــزة منع 
ــزة  ــال وأجه ــالمة لألطف ــد الس ــات؛ مقاع ــارات املركب ــزالق إلط االن
ــة  ــات املدفوع ــال؛ العرب ــات األطف ــات؛ وعرب ــة للمركب ــع الرسق من
يدويــا ]عربــات االطفــال[؛ األغطيــة، الحقائــب وأغطيــة القــدم 
املكيفــة لعربــات األطفــال وكــرايس الدفــع؛ حــامالت األطفــال 
ــرا، أو  ــل ب ــزة النق ــات؛ وأجه ــال(؛ املركب ــات األطف ــن عرب ــزاء م )أج

ــرا.  ــوا أو بح ج

In Respect of: Structural parts, spare parts and accessories for 
vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; non-skid 
devices for vehicle tires; safety seats for children and anti-theft 
devices for vehicles; prams; pushchairs; covers, bags and fitted 
footmuffs for prams and pushchairs; carry cots [parts of prams]; 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 151)

 Trade Mark No.: 33108العالمة التجارية رقم: 33108 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: القطــع الهيكليــة، وقطــع الغيــار واإلكسســوارات 
ــيارات[؛  ــان يف الس ــزة أم ــواء ]أجه ــاس ه ــات؛ أكي للمركب
اجهــزة منــع االنــزالق إلطــارات املركبــات؛ مقاعــد الســالمة 
وعربــات  للمركبــات؛  الرسقــة  منــع  وأجهــزة  لألطفــال 
ــال[؛  ــات االطف ــا ]عرب ــة يدوي ــات املدفوع ــال؛ العرب األطف
لعربــات  املكيفــة  القــدم  الحقائــب وأغطيــة  األغطيــة، 
األطفــال وكــرايس الدفــع؛ حــامالت األطفــال )أجــزاء مــن 
ــرا، أو جــوا  عربــات األطفــال(؛ املركبــات؛ وأجهــزة النقــل ب

ــرا.  أو بح

In Respect of: Structural parts, spare parts and 
accessories for vehicles; air bags [safety devices for 
automobiles]; non-skid devices for vehicle tires; safety 
seats for children and anti-theft devices for vehicles; 
prams; pushchairs; covers, bags and fitted footmuffs 
for prams and pushchairs; carry cots [parts of prams]; 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 152)

 Trade Mark No.: 33109العالمة التجارية رقم: 33109 

 In Class: 14يف الصنف: 14 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

العنــق؛  ربطــات  دبابيــس  املقلــدة؛  املجوهــرات  اجــل:  مــن 
مشــابك الربطــات ؛ امليداليــات؛ أزرار األكــامم؛ حلقــات وحافظــات 
ــة  ــيل التزيني ــح(؛ الح ــال للمفاتي ــرية )حب ــال القص ــح؛ الحب املفاتي
الشــارات،  املعدنيــة؛  القطــع  مقلــدة(؛  وجواهــر  )مجوهــرات 
ــة  ــادن النفيس ــن املع ــرية م ــل الصغ ــؤوس، التامثي ــق، الك الصنادي
أدوات  الســاعات،   ، اليــد  ســاعات  بهــا؛  املطليــة  أو  وســبائكها 
قيــاس الوقــت وقطعهــا وحافظاتهــا؛ مرابــط الســاعات ، الصناديــق 
قيــاس  أدوات  واملجوهــرات؛  املجوهــرات؛  علــب  واملشــابك؛ 

الوقــت وأدوات قيــاس الوقــت الدقيقــة. 

In Respect of: Imitation jewellery; tie pins; tie clips; medals; 
cuff links; key rings and holders; lanyards [keycords]; 
ornaments [jewellery and imitation jewellery]; coins; badges, 
boxes, trophies, statuettes of precious metal and their alloys 
or coated therewith; watches, clocks, chronographs and their 
parts and cases; watch bands, boxes and clasps; jewel cases; 
jewellery; horological and chronometric instruments. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 153)

 Trade Mark No.: 33111العالمة التجارية رقم: 33111 

 In Class: 18يف الصنف: 18 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: الصناديــق والحافظــات املصنوعــة مــن الجلــود أو مــن 
ــع  ــي توض ــب الت ــح؛ الحقائ ــات املفاتي ــة؛ وحافظ ــواح الجلدي األل
عــى الظهــر؛ حقائــب الجنــود؛ حقائــب املســتندات وامللفــات؛ 
التجميــل  مســتحرضات  حقائــب  اليــد؛  حقائــب  والحقائــب؛ 
املباعــة فارغــة؛ حقائــب يدويــة كبــرية ؛ محافــظ الجيــب؛ حبــال 
التعليــق لحمــل األطفــال الرضــع؛ حقائــب حمــل املالبــس؛ أغطيــة 
ــل؛  ــب الحم ــة وحقائ ــدة؛ األمتع ــود املقلّ ــود والجل ــالت؛ الجل املظ
واملالبــس  املقــاود  املــي؛  وعــيص  ؛  واملظــالت  والشــاميس 

للحيوانــات. 

In Respect of: Boxes and cases of leather or leatherboard; key 
cases; backpacks; haversacks; attaché cases; bags; handbags; 
cosmetic bags sold empty; holdalls; pocket wallets; slings for 
carrying infants; garment carriers; umbrella covers; leather and 
imitations of leather; luggage and carrying bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; leashes and clothing for animals. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 154)

 Trade Mark No.: 33113العالمة التجارية رقم: 33113 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: أجهــزة اللعــب؛ وأجهــزة األلعــاب؛ آالت ألعــاب التســلية؛ 
معــدات ألعــاب الحاســوب؛ أجهــزة التحكــم والحقائــب أللعــاب 
الفيديــو؛ ألعــاب منــاذج املركبــات املصغــرة؛ منــاذج الصــور الظليــة 
لســيارات الســباق ؛ نســخ األلعــاب بالحجــم الكامــل للمركبــات 
املــراوح  صنــع  عــيص  املزالــج؛  ألــواح  التوجيــه؛  ولعجــالت 
اليدويــة والســتخدامات التســلية )بضائــع مبتكــرة(؛ واأللعــاب، 
الدمــى وأدوات اللعــب؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ األدوات الرياضــة. 

In Respect of: Game consoles; apparatus for games; amusement 
game machines; computer game equipment; joysticks and 
bags for video games; scale model vehicles; racing car model 
silhouettes; toy full-size replicas of vehicles and steering 
wheels; streetboards; sticks for fans and for entertainment 
[novelty items]; games, toys and playthings; video game 
apparatus; sporting articles. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 155)

 Trade Mark No.: 33114العالمة التجارية رقم: 33114 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

بالتجزئــة وبالجملــة، وأيضــا عــى  البيــع  اجــل: خدمــات  مــن 
ــر وإدارة  ــاعدة يف تطوي ــع؛ املس ــن البضائ ــه م ــت، ملجموع اإلنرن
املؤسســات التجاريــة؛ استشــارات األعــامل واستشــارات التنظيم؛ 
وســائل  عــرب  البضائــع  عــرض  التجاريــة؛  املعلومــات  تقديــم 
ــالن؛  ــة واإلع ــات الدعاي ــة؛ خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــال، لغاي االتص
خدمــات إدارة األعــامل ؛ خدمــات تــويل وتســيري شــؤون األعــامل؛ 

ــة.  ــف املكتبي ــات الوظائ خدم

In Respect of: Retail and wholesale services, also on line, 
of a variety of goods; assistance in the development and 
management of a commercial enterprise; business consultancy 
and organization consultancy; providing commercial 
information; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 156)

 Trade Mark No.: 33115العالمة التجارية رقم: 33115 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: شــمع الســيارات؛ املســتحرضات لحاميــة والحفــاظ 
ــون؛  ــامبو؛ الصاب ــة؛ والش ــات األحذي ــات؛ كرمي ــطح املركب ــى أس ع
ــة ؛  ــد الحالق ــا بع ــن م ــة؛ ولوش ــات الطبي ــت للغاي ــات ليس املنظف
ــتلزمات  ــم مس ــمس؛ وأطق ــعة الش ــن أش ــة م ــتحرضات الوقاي مس
التجميــل؛ مســتحرضات التجميــل ومســتحرضات الزينــة غــري 
العطريــة،  املــواد  الطبيــة؛  غــري  األســنان  منظفــات  الطبيــة؛ 
الفــرك  مســتحرضات  التلميــع،  التنظيــف،  العطريــة؛  والزيــوت 

والكشــط. 

In Respect of: Car wax; preparations for protecting and 
preserving vehicle surfaces; shoe creams; shampoos; soaps; 
detergents not for medical purposes; after-shave lotions; 
sunscreen preparations; cosmetic kits; non-medicated 
cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 157)

 Trade Mark No.: 33116العالمة التجارية رقم: 33116 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

الذكيــة،  الســاعات  الذكيــة،  والهواتــف  النظــارات،  اجــل:  مــن 
الواقيــة  النظــارات  وإكسســواراتها؛  وحافظاتهــا  الحواســيب 
ــة  ــف الخليوي ــاب للهوات ــات األلع ــة؛ برمجي ــتخدامات الرياضي الس
ــوب؛  ــو والحاس ــاب الفيدي ــراص ألع ــش وأق ــيب؛ خراطي والحواس
وللتصويــر  الواقيــة؛  الخــوذ  الفــأرات؛  مســاند  االذن؛  ســامعات 
ــزة  ــاة؛ أجه ــاذ الحي ــزة وأدوات إنق ــة، أجه ــرايف ، والبري الفوتوغ
التســجيل، أو اإلرســال أو النســخ لألصــوات أو الصــور؛ وســائط 

التســجيل الرقميــة. 

In Respect of: Spectacles, smartphones, smartwatches, 
computers and their cases and accessories; goggles for sports; 
game software for cellular phones and computers; video and 
computer game cartridges and disks; earphones; mouse pads; 
protective helmets; photographic, optical, life-saving apparatus 
and instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; digital recording media. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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 ( 158)

 Trade Mark No.: 33117العالمة التجارية رقم: 33117 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: القطــع الهيكليــة، وقطــع الغيــار واإلكسســوارات للمركبــات؛ 
أكيــاس هــواء ]أجهــزة أمــان يف الســيارات[؛ اجهــزة منــع االنــزالق 
ــة  ــع الرسق ــزة من ــال وأجه ــالمة لألطف ــد الس ــات؛ مقاع ــارات املركب إلط
للمركبــات؛ وعربــات األطفــال؛ العربــات املدفوعــة يدويــا ]عربــات 
لعربــات  املكيفــة  القــدم  وأغطيــة  الحقائــب  األغطيــة،  االطفــال[؛ 
األطفــال وكــرايس الدفــع؛ حــامالت األطفــال )أجــزاء مــن عربــات 

األطفــال(؛ املركبــات؛ وأجهــزة النقــل بــرا، أو جــوا أو بحــرا. 

In Respect of: Structural parts, spare parts and accessories 
for vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; non-
skid devices for vehicle tires; safety seats for children and 
anti-theft devices for vehicles; prams; pushchairs; covers, 
bags and fitted footmuffs for prams and pushchairs; carry 
cots [parts of prams]; vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

 4472 عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
ــرية  الب

Address for Services: 

 ( 159)

 Trade Mark No.: 33118العالمة التجارية رقم: 33118 

 In Class: 14يف الصنف: 14 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

العنــق؛  ربطــات  دبابيــس  املقلــدة؛  املجوهــرات  اجــل:  مــن 
مشــابك الربطــات ؛ امليداليــات؛ أزرار األكــامم؛ حلقــات وحافظــات 
ــة  ــيل التزيني ــح(؛ الح ــال للمفاتي ــرية )حب ــال القص ــح؛ الحب املفاتي
الشــارات،  املعدنيــة؛  القطــع  مقلــدة(؛  وجواهــر  )مجوهــرات 
ــة  ــادن النفيس ــن املع ــرية م ــل الصغ ــؤوس، التامثي ــق، الك الصنادي
أدوات  الســاعات،   ، اليــد  ســاعات  بهــا؛  املطليــة  أو  وســبائكها 
قيــاس الوقــت وقطعهــا وحافظاتهــا؛ مرابــط الســاعات ، الصناديــق 
قيــاس  أدوات  واملجوهــرات؛  املجوهــرات؛  علــب  واملشــابك؛ 

الوقــت وأدوات قيــاس الوقــت الدقيقــة. 

In Respect of: Imitation jewellery; tie pins; tie clips; medals; 
cuff links; key rings and holders; lanyards [keycords]; 
ornaments [jewellery and imitation jewellery]; coins; badges, 
boxes, trophies, statuettes of precious metal and their alloys 
or coated therewith; watches, clocks, chronographs and their 
parts and cases; watch bands, boxes and clasps; jewel cases; 
jewellery; horological and chronometric instruments. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 160)

 Trade Mark No.: 33119العالمة التجارية رقم: 33119 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: مريــالت لألطفــال، الشــارات، أذون املــرور، األعــالم 
وجميعهــا   ، الطــاوالت  اغطيــة  والحقائــب،  واألعــالم،  املثلثــة، 
مــن الــورق؛ األوعيــة والحافظــات مــن الــورق أو مــن الكرتــون؛ 
األلبومــات؛ مــؤرشات للكتــب؛ الحافظــات، الحــامالت واألغطيــة 
جمعهــا؛  لهــواة  الطوابــع  يوميــة؛  مذكــرات  القرطاســية؛  ألدوات 
والصــور  املطبوعــات؛  للتعبئــة؛  البالســتيك  مــن  الحقائــب 
ــتثناء  ــة، باس ــتلزمات مكتبي ــية ومس ــواد قرطاس ــة؛ م الفوتوغرافي

وارشــادية.  تعليميــة  مــواد  والرســم؛  الفنانــن  مــواد  األثــاث؛ 

In Respect of: Bibs, badges, passes, pennants, flags, bags, 
table linen, all of paper; containers and holders of paper or 
cardboard; albums; bookmarkers; cases, stands and covers 
for stationery articles; diaries; stamps for collectors; bags of 
plastic for packaging; printed matter; photographs; stationery 
and office requisites, except furniture; artists’ and drawing 
materials; instructional and teaching materials. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ــرية  الب

Address for Services: 

( 161)

 Trade Mark No.: 33120العالمة التجارية رقم: 33120 

 In Class: 18يف الصنف: 18 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: الصناديــق والحافظــات املصنوعــة مــن الجلــود أو مــن 
األلــواح الجلديــة؛ وحافظــات املفاتيــح؛ الحقائــب التــي توضــع عــى 
ــب؛  ــات؛ والحقائ ــتندات وامللف ــب املس ــود؛ حقائ ــب الجن ــر؛ حقائ الظه
فارغــة؛  املباعــة  التجميــل  مســتحرضات  حقائــب  اليــد؛  حقائــب 
حقائــب يدويــة كبــرية ؛ محافــظ الجيــب؛ حبــال التعليــق لحمــل 
ــود  األطفــال الرضــع؛ حقائــب حمــل املالبــس؛ أغطيــة املظــالت؛ الجل
والجلــود املقلّــدة؛ األمتعــة وحقائــب الحمــل؛ والشــاميس واملظــالت ؛ 

ــات.  ــس للحيوان ــاود واملالب ــي؛ املق ــيص امل وع

In Respect of: Boxes and cases of leather or leatherboard; 
key cases; backpacks; haversacks; attaché cases; bags; 
handbags; cosmetic bags sold empty; holdalls; pocket 
wallets; slings for carrying infants; garment carriers; 
umbrella covers; leather and imitations of leather; luggage 
and carrying bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
leashes and clothing for animals. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

 4472 عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
ــرية  الب

Address for Services: 
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( 162)

 Trade Mark No.: 33121العالمة التجارية رقم: 33121 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: أطقــم ســباق الســيارات ليســت عــى شــكل ألبســة واقيــة 
الســباحة؛  ثيــاب  التزلــج؛  مالبــس  الســيارات؛  ســائقي  مالبــس  ؛ 
ــال  ــة؛ نع ــائية الطويل ــوارب النس ــوارب ؛ الج ــة؛ والج ــس الداخلي املالب
ألبســة القــدم؛ النعــال الداخليــة؛ مالبــس الرقبــة؛ والقفــازات، األحزمــة 
وأحزمــة النقــود )مالبــس(؛ املالبــس، والبســة القــدم، وأغطيــة الــرأس. 

In Respect of: Automobile racing suits not in the nature 
of protective clothing; motorists’ clothing; ski clothing; 
bathing suits; underwear; socks; stockings; soles for 
footwear; inner soles; neckwear; gloves, belts and money 
belts [clothing]; clothing, footwear, headgear. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

 4472 عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
ــرية  الب

Address for Services: 

 ( 163)

 Trade Mark No.: 33122العالمة التجارية رقم: 33122 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: أجهــزة اللعــب؛ وأجهــزة األلعــاب؛ آالت ألعــاب التســلية؛ 
أللعــاب  والحقائــب  التحكــم  أجهــزة  الحاســوب؛  ألعــاب  معــدات 
ــة  ــور الظلي ــاذج الص ــرة؛ من ــات املصغ ــاذج املركب ــاب من ــو؛ ألع الفيدي
للمركبــات  الكامــل  بالحجــم  األلعــاب  نســخ  ؛  الســباق  لســيارات 
ــة  ــراوح اليدوي ــع امل ــيص صن ــج؛ ع ــواح املزال ــه؛ أل ــالت التوجي ولعج
والســتخدامات التســلية )بضائــع مبتكــرة(؛ واأللعــاب، الدمــى وأدوات 

اللعــب؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ األدوات الرياضــة. 

In Respect of: Game consoles; apparatus for games; 
amusement game machines; computer game equipment; 
joysticks and bags for video games; scale model vehicles; 
racing car model silhouettes; toy full-size replicas of 
vehicles and steering wheels; streetboards; sticks for fans 
and for entertainment [novelty items]; games, toys and 
playthings; video game apparatus; sporting articles. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: سابا ورشكاهم للملكية الفكرية - ص .ب 4472 البرية 
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 ( 164)

 Trade Mark No.: 33123العالمة التجارية رقم: 33123 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة، وأيضــا عــى اإلنرنــت، 
ملجموعــه مــن البضائــع؛ املســاعدة يف تطويــر وإدارة املؤسســات 
تقديــم  التنظيــم؛  واستشــارات  األعــامل  استشــارات  التجاريــة؛ 
املعلومــات التجاريــة؛ عــرض البضائــع عــرب وســائل االتصــال، لغايــات 
البيــع بالتجزئــة؛ خدمــات الدعايــة واإلعــالن؛ خدمــات إدارة األعــامل ؛ 
خدمــات تــويل وتســيري شــؤون األعــامل؛ خدمــات الوظائــف املكتبية. 

In Respect of: Retail and wholesale services, also on 
line, of a variety of goods; assistance in the development 
and management of a commercial enterprise; business 
consultancy and organization consultancy; providing 
commercial information; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; advertising; 
business management; business administration; office 
functions. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

 4472 عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
ــرية  الب

Address for Services: 

 ( 165)

 Trade Mark No.: 33124العالمة التجارية رقم: 33124 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: شــمع الســيارات؛ املســتحرضات لحاميــة والحفــاظ 
ــون؛  ــامبو؛ الصاب ــة؛ والش ــات األحذي ــات؛ كرمي ــطح املركب ــى أس ع
ــة ؛  ــد الحالق ــا بع ــن م ــة؛ ولوش ــات الطبي ــت للغاي ــات ليس املنظف
ــتلزمات  ــم مس ــمس؛ وأطق ــعة الش ــن أش ــة م ــتحرضات الوقاي مس
التجميــل؛ مســتحرضات التجميــل ومســتحرضات الزينــة غــري 
العطريــة،  املــواد  الطبيــة؛  غــري  األســنان  منظفــات  الطبيــة؛ 
الفــرك  مســتحرضات  التلميــع،  التنظيــف،  العطريــة؛  والزيــوت 

والكشــط. 

In Respect of: Car wax; preparations for protecting and 
preserving vehicle surfaces; shoe creams; shampoos; soaps; 
detergents not for medical purposes; after-shave lotions; 
sunscreen preparations; cosmetic kits; non-medicated 
cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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 ( 166)

 Trade Mark No.: 33125العالمة التجارية رقم: 33125 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

الذكيــة،  الســاعات  الذكيــة،  والهواتــف  النظــارات،  اجــل:  مــن 
الواقيــة  النظــارات  وإكسســواراتها؛  وحافظاتهــا  الحواســيب 
ــة  ــف الخليوي ــاب للهوات ــات األلع ــة؛ برمجي ــتخدامات الرياضي الس
ــوب؛  ــو والحاس ــاب الفيدي ــراص ألع ــش وأق ــيب؛ خراطي والحواس
وللتصويــر  الواقيــة؛  الخــوذ  الفــأرات؛  مســاند  االذن؛  ســامعات 
ــزة  ــاة؛ أجه ــاذ الحي ــزة وأدوات إنق ــة، أجه ــرايف ، والبري الفوتوغ
التســجيل، أو اإلرســال أو النســخ لألصــوات أو الصــور؛ وســائط 

التســجيل الرقميــة. 

In Respect of: Spectacles, smartphones, smartwatches, 
computers and their cases and accessories; goggles for sports; 
game software for cellular phones and computers; video and 
computer game cartridges and disks; earphones; mouse pads; 
protective helmets; photographic, optical, life-saving apparatus 
and instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; digital recording media. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 167)

 Trade Mark No.: 33126العالمة التجارية رقم: 33126 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

واإلكسســوارات  الغيــار  وقطــع  الهيكليــة،  القطــع  اجــل:  مــن 
للمركبــات؛ أكيــاس هــواء ]أجهــزة أمــان يف الســيارات[؛ اجهــزة منع 
ــزة  ــال وأجه ــالمة لألطف ــد الس ــات؛ مقاع ــارات املركب ــزالق إلط االن
ــة  ــات املدفوع ــال؛ العرب ــات األطف ــات؛ وعرب ــة للمركب ــع الرسق من
يدويــا ]عربــات االطفــال[؛ األغطيــة، الحقائــب وأغطيــة القــدم 
املكيفــة لعربــات األطفــال وكــرايس الدفــع؛ حــامالت األطفــال 
ــرا، أو  ــل ب ــزة النق ــات؛ وأجه ــال(؛ املركب ــات األطف ــن عرب ــزاء م )أج

ــرا.  ــوا أو بح ج

In Respect of: Structural parts, spare parts and accessories for 
vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; non-skid 
devices for vehicle tires; safety seats for children and anti-theft 
devices for vehicles; prams; pushchairs; covers, bags and fitted 
footmuffs for prams and pushchairs; carry cots [parts of prams]; 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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 ( 168)

 Trade Mark No.: 33127العالمة التجارية رقم: 33127 

 In Class: 14يف الصنف: 14 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

العنــق؛  ربطــات  دبابيــس  املقلــدة؛  املجوهــرات  اجــل:  مــن 
مشــابك الربطــات ؛ امليداليــات؛ أزرار األكــامم؛ حلقــات وحافظــات 
ــة  ــيل التزيني ــح(؛ الح ــال للمفاتي ــرية )حب ــال القص ــح؛ الحب املفاتي
الشــارات،  املعدنيــة؛  القطــع  مقلــدة(؛  وجواهــر  )مجوهــرات 
ــة  ــادن النفيس ــن املع ــرية م ــل الصغ ــؤوس، التامثي ــق، الك الصنادي
أدوات  الســاعات،   ، اليــد  ســاعات  بهــا؛  املطليــة  أو  وســبائكها 
قيــاس الوقــت وقطعهــا وحافظاتهــا؛ مرابــط الســاعات ، الصناديــق 
قيــاس  أدوات  واملجوهــرات؛  املجوهــرات؛  علــب  واملشــابك؛ 

الوقــت وأدوات قيــاس الوقــت الدقيقــة. 

In Respect of: Imitation jewellery; tie pins; tie clips; 
medals; cuff links; key rings and holders; lanyards 
[keycords]; ornaments [jewellery and imitation jewellery]; 
coins; badges, boxes, trophies, statuettes of precious metal 
and their alloys or coated therewith; watches, clocks, 
chronographs and their parts and cases; watch bands, 
boxes and clasps; jewel cases; jewellery; horological and 
chronometric instruments. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

 ( 169)

 Trade Mark No.: 33128العالمة التجارية رقم: 33128 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: مريــالت لألطفــال، الشــارات، أذون املــرور، األعــالم 
وجميعهــا   ، الطــاوالت  اغطيــة  والحقائــب،  واألعــالم،  املثلثــة، 
مــن الــورق؛ األوعيــة والحافظــات مــن الــورق أو مــن الكرتــون؛ 
ــة  ــامالت واألغطي ــات، الح ــب؛ الحافظ ــؤرشات للكت ــات؛ م األلبوم
ألدوات القرطاســية؛ مذكــرات يوميــة؛ الطوابــع لهــواة جمعهــا؛ 
والصــور  املطبوعــات؛  للتعبئــة؛  البالســتيك  مــن  الحقائــب 
ــتثناء  ــة، باس ــتلزمات مكتبي ــية ومس ــواد قرطاس ــة؛ م الفوتوغرافي

األثــاث؛ مــواد الفنانــن والرســم؛ مــواد تعليميــة وارشــادية. 

In Respect of: Bibs, badges, passes, pennants, flags, bags, 
table linen, all of paper; containers and holders of paper or 
cardboard; albums; bookmarkers; cases, stands and covers 
for stationery articles; diaries; stamps for collectors; bags of 
plastic for packaging; printed matter; photographs; stationery 
and office requisites, except furniture; artists’ and drawing 
materials; instructional and teaching materials. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 170)

 Trade Mark No.: 33129العالمة التجارية رقم: 33129 

 In Class: 18يف الصنف: 18 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: الصناديــق والحافظــات املصنوعــة مــن الجلــود أو مــن 
ــع  ــي توض ــب الت ــح؛ الحقائ ــات املفاتي ــة؛ وحافظ ــواح الجلدي األل
عــى الظهــر؛ حقائــب الجنــود؛ حقائــب املســتندات وامللفــات؛ 
التجميــل  مســتحرضات  حقائــب  اليــد؛  حقائــب  والحقائــب؛ 
املباعــة فارغــة؛ حقائــب يدويــة كبــرية ؛ محافــظ الجيــب؛ حبــال 
التعليــق لحمــل األطفــال الرضــع؛ حقائــب حمــل املالبــس؛ أغطيــة 
ــل؛  ــب الحم ــة وحقائ ــدة؛ األمتع ــود املقلّ ــود والجل ــالت؛ الجل املظ
واملالبــس  املقــاود  املــي؛  وعــيص  ؛  واملظــالت  والشــاميس 

للحيوانــات. 

In Respect of: Boxes and cases of leather or leatherboard; key 
cases; backpacks; haversacks; attaché cases; bags; handbags; 
cosmetic bags sold empty; holdalls; pocket wallets; slings for 
carrying infants; garment carriers; umbrella covers; leather and 
imitations of leather; luggage and carrying bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; leashes and clothing for animals. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

 ( 171)

 Trade Mark No.: 33130العالمة التجارية رقم: 33130 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: أطقــم ســباق الســيارات ليســت عــى شــكل ألبســة 
ثيــاب  التزلــج؛  مالبــس  الســيارات؛  ســائقي  مالبــس  ؛  واقيــة 
الســباحة؛ املالبــس الداخليــة؛ والجــوارب ؛ الجــوارب النســائية 
ــة؛  ــس الرقب ــة؛ مالب ــال الداخلي ــدم؛ النع ــة الق ــال ألبس ــة؛ نع الطويل
والقفــازات، األحزمــة وأحزمــة النقــود )مالبــس(؛ املالبــس، والبســة 

ــرأس.  ــة ال ــدم، وأغطي الق

In Respect of: Automobile racing suits not in the nature of 
protective clothing; motorists’ clothing; ski clothing; bathing 
suits; underwear; socks; stockings; soles for footwear; inner 
soles; neckwear; gloves, belts and money belts [clothing]; 
clothing, footwear, headgear. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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 ( 172)

 Trade Mark No.: 33131العالمة التجارية رقم: 33131 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: أجهــزة اللعــب؛ وأجهــزة األلعــاب؛ آالت ألعــاب التســلية؛ 
معــدات ألعــاب الحاســوب؛ أجهــزة التحكــم والحقائــب أللعــاب 
الفيديــو؛ ألعــاب منــاذج املركبــات املصغــرة؛ منــاذج الصــور الظليــة 
لســيارات الســباق ؛ نســخ األلعــاب بالحجــم الكامــل للمركبــات 
املــراوح  صنــع  عــيص  املزالــج؛  ألــواح  التوجيــه؛  ولعجــالت 
اليدويــة والســتخدامات التســلية )بضائــع مبتكــرة(؛ واأللعــاب، 
الدمــى وأدوات اللعــب؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ األدوات الرياضــة. 

In Respect of: Game consoles; apparatus for games; amusement 
game machines; computer game equipment; joysticks and 
bags for video games; scale model vehicles; racing car model 
silhouettes; toy full-size replicas of vehicles and steering 
wheels; streetboards; sticks for fans and for entertainment 
[novelty items]; games, toys and playthings; video game 
apparatus; sporting articles. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

 ( 173)

 Trade Mark No.: 33132العالمة التجارية رقم: 33132 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

بالتجزئــة وبالجملــة، وأيضــا عــى  البيــع  اجــل: خدمــات  مــن 
ــر وإدارة  ــاعدة يف تطوي ــع؛ املس ــن البضائ ــه م ــت، ملجموع اإلنرن
املؤسســات التجاريــة؛ استشــارات األعــامل واستشــارات التنظيم؛ 
وســائل  عــرب  البضائــع  عــرض  التجاريــة؛  املعلومــات  تقديــم 
ــالن؛  ــة واإلع ــات الدعاي ــة؛ خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــال، لغاي االتص
خدمــات إدارة األعــامل ؛ خدمــات تــويل وتســيري شــؤون األعــامل؛ 

ــة.  ــف املكتبي ــات الوظائ خدم

In Respect of: Retail and wholesale services, also on line, 
of a variety of goods; assistance in the development and 
management of a commercial enterprise; business consultancy 
and organization consultancy; providing commercial 
information; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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 ( 174)

 Trade Mark No.: 33133العالمة التجارية رقم: 33133 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: شــمع الســيارات؛ املســتحرضات لحاميــة والحفــاظ 
ــون؛  ــامبو؛ الصاب ــة؛ والش ــات األحذي ــات؛ كرمي ــطح املركب ــى أس ع
ــة ؛  ــد الحالق ــا بع ــن م ــة؛ ولوش ــات الطبي ــت للغاي ــات ليس املنظف
ــتلزمات  ــم مس ــمس؛ وأطق ــعة الش ــن أش ــة م ــتحرضات الوقاي مس
التجميــل؛ مســتحرضات التجميــل ومســتحرضات الزينــة غــري 
العطريــة،  املــواد  الطبيــة؛  غــري  األســنان  منظفــات  الطبيــة؛ 
الفــرك  مســتحرضات  التلميــع،  التنظيــف،  العطريــة؛  والزيــوت 

والكشــط. 

In Respect of: Car wax; preparations for protecting and 
preserving vehicle surfaces; shoe creams; shampoos; soaps; 
detergents not for medical purposes; after-shave lotions; 
sunscreen preparations; cosmetic kits; non-medicated 
cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

 ( 175)

 Trade Mark No.: 33134العالمة التجارية رقم: 33134 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

الذكيــة،  الســاعات  الذكيــة،  والهواتــف  النظــارات،  اجــل:  مــن 
الواقيــة  النظــارات  وإكسســواراتها؛  وحافظاتهــا  الحواســيب 
ــة  ــف الخليوي ــاب للهوات ــات األلع ــة؛ برمجي ــتخدامات الرياضي الس
ــوب؛  ــو والحاس ــاب الفيدي ــراص ألع ــش وأق ــيب؛ خراطي والحواس
وللتصويــر  الواقيــة؛  الخــوذ  الفــأرات؛  مســاند  االذن؛  ســامعات 
ــزة  ــاة؛ أجه ــاذ الحي ــزة وأدوات إنق ــة، أجه ــرايف ، والبري الفوتوغ
التســجيل، أو اإلرســال أو النســخ لألصــوات أو الصــور؛ وســائط 

التســجيل الرقميــة. 

In Respect of: Spectacles, smartphones, smartwatches, 
computers and their cases and accessories; goggles for sports; 
game software for cellular phones and computers; video and 
computer game cartridges and disks; earphones; mouse pads; 
protective helmets; photographic, optical, life-saving apparatus 
and instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; digital recording media. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 113

( 176)

 Trade Mark No.: 33135العالمة التجارية رقم: 33135 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

واإلكسســوارات  الغيــار  وقطــع  الهيكليــة،  القطــع  اجــل:  مــن 
للمركبــات؛ أكيــاس هــواء ]أجهــزة أمــان يف الســيارات[؛ اجهــزة منع 
ــزة  ــال وأجه ــالمة لألطف ــد الس ــات؛ مقاع ــارات املركب ــزالق إلط االن
ــة  ــات املدفوع ــال؛ العرب ــات األطف ــات؛ وعرب ــة للمركب ــع الرسق من
يدويــا ]عربــات االطفــال[؛ األغطيــة، الحقائــب وأغطيــة القــدم 
املكيفــة لعربــات األطفــال وكــرايس الدفــع؛ حــامالت األطفــال 
ــرا، أو  ــل ب ــزة النق ــات؛ وأجه ــال(؛ املركب ــات األطف ــن عرب ــزاء م )أج

ــرا.  ــوا أو بح ج

In Respect of: Structural parts, spare parts and accessories for 
vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; non-skid 
devices for vehicle tires; safety seats for children and anti-theft 
devices for vehicles; prams; pushchairs; covers, bags and fitted 
footmuffs for prams and pushchairs; carry cots [parts of prams]; 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 177)

 Trade Mark No.: 33136العالمة التجارية رقم: 33136 

 In Class: 14يف الصنف: 14 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

العنــق؛  ربطــات  دبابيــس  املقلــدة؛  املجوهــرات  اجــل:  مــن 
مشــابك الربطــات ؛ امليداليــات؛ أزرار األكــامم؛ حلقــات وحافظــات 
ــة  ــيل التزيني ــح(؛ الح ــال للمفاتي ــرية )حب ــال القص ــح؛ الحب املفاتي
الشــارات،  املعدنيــة؛  القطــع  مقلــدة(؛  وجواهــر  )مجوهــرات 
ــة  ــادن النفيس ــن املع ــرية م ــل الصغ ــؤوس، التامثي ــق، الك الصنادي
أدوات  الســاعات،   ، اليــد  ســاعات  بهــا؛  املطليــة  أو  وســبائكها 
قيــاس الوقــت وقطعهــا وحافظاتهــا؛ مرابــط الســاعات ، الصناديــق 
قيــاس  أدوات  واملجوهــرات؛  املجوهــرات؛  علــب  واملشــابك؛ 

الوقــت وأدوات قيــاس الوقــت الدقيقــة. 

In Respect of: Imitation jewellery; tie pins; tie clips; medals; 
cuff links; key rings and holders; lanyards [keycords]; 
ornaments [jewellery and imitation jewellery]; coins; badges, 
boxes, trophies, statuettes of precious metal and their alloys 
or coated therewith; watches, clocks, chronographs and their 
parts and cases; watch bands, boxes and clasps; jewel cases; 
jewellery; horological and chronometric instruments. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 178)

 Trade Mark No.: 33137العالمة التجارية رقم: 33137 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: مريــالت لألطفــال، الشــارات، أذون املــرور، األعــالم 
وجميعهــا   ، الطــاوالت  اغطيــة  والحقائــب،  واألعــالم،  املثلثــة، 
مــن الــورق؛ األوعيــة والحافظــات مــن الــورق أو مــن الكرتــون؛ 
ــة  ــامالت واألغطي ــات، الح ــب؛ الحافظ ــؤرشات للكت ــات؛ م األلبوم
ألدوات القرطاســية؛ مذكــرات يوميــة؛ الطوابــع لهــواة جمعهــا؛ 
والصــور  املطبوعــات؛  للتعبئــة؛  البالســتيك  مــن  الحقائــب 
ــتثناء  ــة، باس ــتلزمات مكتبي ــية ومس ــواد قرطاس ــة؛ م الفوتوغرافي

األثــاث؛ مــواد الفنانــن والرســم؛ مــواد تعليميــة وارشــادية. 

In Respect of: Bibs, badges, passes, pennants, flags, bags, 
table linen, all of paper; containers and holders of paper or 
cardboard; albums; bookmarkers; cases, stands and covers 
for stationery articles; diaries; stamps for collectors; bags of 
plastic for packaging; printed matter; photographs; stationery 
and office requisites, except furniture; artists’ and drawing 
materials; instructional and teaching materials. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

 ( 179)

 Trade Mark No.: 33138العالمة التجارية رقم: 33138 

 In Class: 18يف الصنف: 18 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

ــن  ــود أو م ــن الجل ــة م ــات املصنوع ــق والحافظ ــل: الصنادي ــن اج م
األلــواح الجلديــة؛ وحافظــات املفاتيــح؛ الحقائــب التــي توضــع 
الجنــود؛ حقائــب املســتندات وامللفــات؛  الظهــر؛ حقائــب  عــى 
والحقائــب؛ حقائــب اليــد؛ حقائــب مســتحرضات التجميــل املباعــة 
ــق  ــال التعلي ــب؛ حب ــظ الجي ــرية ؛ محاف ــة كب ــب يدوي ــة؛ حقائ فارغ
لحمــل األطفــال الرضــع؛ حقائــب حمــل املالبــس؛ أغطيــة املظــالت؛ 
ــاميس  ــل؛ والش ــب الحم ــة وحقائ ــدة؛ األمتع ــود املقلّ ــود والجل الجل

ــات.  ــس للحيوان ــاود واملالب ــي؛ املق ــيص امل ــالت ؛ وع واملظ

In Respect of: Boxes and cases of leather or leatherboard; key 
cases; backpacks; haversacks; attaché cases; bags; handbags; 
cosmetic bags sold empty; holdalls; pocket wallets; slings 
for carrying infants; garment carriers; umbrella covers; 
leather and imitations of leather; luggage and carrying bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; leashes and clothing 
for animals. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ــرية  الب

Address for Services: 
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 ( 180)

 Trade Mark No.: 33139العالمة التجارية رقم: 33139 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: أطقــم ســباق الســيارات ليســت عــى شــكل ألبســة واقيــة 
الســباحة؛  ثيــاب  التزلــج؛  مالبــس  الســيارات؛  ســائقي  مالبــس  ؛ 
ــال  ــة؛ نع ــائية الطويل ــوارب النس ــوارب ؛ الج ــة؛ والج ــس الداخلي املالب
ألبســة القــدم؛ النعــال الداخليــة؛ مالبــس الرقبــة؛ والقفــازات، األحزمــة 
وأحزمــة النقــود )مالبــس(؛ املالبــس، والبســة القــدم، وأغطيــة الــرأس. 

In Respect of: Automobile racing suits not in the nature 
of protective clothing; motorists’ clothing; ski clothing; 
bathing suits; underwear; socks; stockings; soles for 
footwear; inner soles; neckwear; gloves, belts and money 
belts [clothing]; clothing, footwear, headgear. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

 4472 عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
ــرية  الب

Address for Services: 

 ( 181)

 Trade Mark No.: 33140العالمة التجارية رقم: 33140 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: أجهــزة اللعــب؛ وأجهــزة األلعــاب؛ آالت ألعــاب التســلية؛ 
معــدات ألعــاب الحاســوب؛ أجهــزة التحكــم والحقائــب أللعــاب 
الفيديــو؛ ألعــاب منــاذج املركبــات املصغــرة؛ منــاذج الصــور الظليــة 
لســيارات الســباق ؛ نســخ األلعــاب بالحجــم الكامــل للمركبــات 
املــراوح  صنــع  عــيص  املزالــج؛  ألــواح  التوجيــه؛  ولعجــالت 
اليدويــة والســتخدامات التســلية )بضائــع مبتكــرة(؛ واأللعــاب، 
الدمــى وأدوات اللعــب؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ األدوات الرياضــة. 

In Respect of: Game consoles; apparatus for games; amusement 
game machines; computer game equipment; joysticks and 
bags for video games; scale model vehicles; racing car model 
silhouettes; toy full-size replicas of vehicles and steering 
wheels; streetboards; sticks for fans and for entertainment 
[novelty items]; games, toys and playthings; video game 
apparatus; sporting articles. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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 ( 182)

 Trade Mark No.: 33141العالمة التجارية رقم: 33141 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة، وأيضــا عــى اإلنرنــت، 
ملجموعــه مــن البضائــع؛ املســاعدة يف تطويــر وإدارة املؤسســات 
تقديــم  التنظيــم؛  واستشــارات  األعــامل  استشــارات  التجاريــة؛ 
املعلومــات التجاريــة؛ عــرض البضائــع عــرب وســائل االتصــال، لغايــات 
البيــع بالتجزئــة؛ خدمــات الدعايــة واإلعــالن؛ خدمــات إدارة األعــامل ؛ 
خدمــات تــويل وتســيري شــؤون األعــامل؛ خدمــات الوظائــف املكتبية. 

In Respect of: Retail and wholesale services, also on 
line, of a variety of goods; assistance in the development 
and management of a commercial enterprise; business 
consultancy and organization consultancy; providing 
commercial information; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; advertising; 
business management; business administration; office 
functions. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

 4472 عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
ــرية  الب

Address for Services: 

 ( 183)

 Trade Mark No.: 33142العالمة التجارية رقم: 33142 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: شــمع الســيارات؛ املســتحرضات لحاميــة والحفــاظ 
ــون؛  ــامبو؛ الصاب ــة؛ والش ــات األحذي ــات؛ كرمي ــطح املركب ــى أس ع
املنظفــات ليســت للغايــات الطبيــة؛ ولوشــن مــا بعــد الحالقــة ؛ 
مســتحرضات الوقايــة مــن أشــعة الشــمس؛ وأطقــم مســتلزمات 
الزينــة غــري  التجميــل ومســتحرضات  التجميــل؛ مســتحرضات 
الطبيــة؛ منظفــات األســنان غــري الطبيــة؛ املــواد العطريــة، والزيــوت 

العطريــة؛ التنظيــف، التلميــع، مســتحرضات الفــرك والكشــط. 

In Respect of: Car wax; preparations for protecting and 
preserving vehicle surfaces; shoe creams; shampoos; soaps; 
detergents not for medical purposes; after-shave lotions; 
sunscreen preparations; cosmetic kits; non-medicated 
cosmetics and toiletry preparations; non-medicated 
dentifrices; perfumery, essential oils; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ــرية  الب

Address for Services: 
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 ( 184)

 Trade Mark No.: 33143العالمة التجارية رقم: 33143 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

الســاعات  الذكيــة،  والهواتــف  النظــارات،  اجــل:  مــن 
وإكسســواراتها؛  وحافظاتهــا  الحواســيب  الذكيــة، 
النظــارات الواقيــة الســتخدامات الرياضيــة؛ برمجيــات 
خراطيــش  والحواســيب؛  الخليويــة  للهواتــف  األلعــاب 
وأقــراص ألعــاب الفيديــو والحاســوب؛ ســامعات االذن؛ 
مســاند الفــأرات؛ الخــوذ الواقيــة؛ وللتصويــر الفوتوغــرايف 
أجهــزة  الحيــاة؛  إنقــاذ  وأدوات  أجهــزة  والبريــة،   ،
التســجيل، أو اإلرســال أو النســخ لألصــوات أو الصــور؛ 

الرقميــة.  التســجيل  وســائط 

In Respect of: Spectacles, smartphones, 
smartwatches, computers and their cases and 
accessories; goggles for sports; game software for 
cellular phones and computers; video and computer 
game cartridges and disks; earphones; mouse pads; 
protective helmets; photographic, optical, life-
saving apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; digital recording media. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 ,Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENAالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 
ITALY 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 

 ( 185)

 Trade Mark No.: 33144العالمة التجارية رقم: 33144 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: القطــع الهيكلية، وقطــع الغيــار واإلكسســوارات للمركبات؛ 
ــع االنــزالق  أكيــاس هــواء ]أجهــزة أمــان يف الســيارات[؛ اجهــزة من
إلطــارات املركبــات؛ مقاعــد الســالمة لألطفــال وأجهــزة منــع الرسقــة 
ــات  ــا ]عرب ــة يدوي ــات املدفوع ــال؛ العرب ــات األطف ــات؛ وعرب للمركب
ــات  ــة لعرب ــدم املكيف ــة الق ــب وأغطي ــة، الحقائ ــال[؛ األغطي االطف
ــات  ــن عرب ــزاء م ــال )أج ــامالت األطف ــع؛ ح ــرايس الدف ــال وك األطف

األطفــال(؛ املركبــات؛ وأجهــزة النقــل بــرا، أو جــوا أو بحــرا. 

In Respect of: Structural parts, spare parts and accessories for 
vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; non-skid 
devices for vehicle tires; safety seats for children and anti-
theft devices for vehicles; prams; pushchairs; covers, bags and 
fitted footmuffs for prams and pushchairs; carry cots [parts 
of prams]; vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ــرية  الب

Address for Services: 
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 ( 186)

 Trade Mark No.: 33145العالمة التجارية رقم: 33145 

 In Class: 14يف الصنف: 14 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

العنــق؛  ربطــات  دبابيــس  املقلــدة؛  املجوهــرات  اجــل:  مــن 
مشــابك الربطــات ؛ امليداليــات؛ أزرار األكــامم؛ حلقــات وحافظــات 
ــة  ــيل التزيني ــح(؛ الح ــال للمفاتي ــرية )حب ــال القص ــح؛ الحب املفاتي
الشــارات،  املعدنيــة؛  القطــع  مقلــدة(؛  وجواهــر  )مجوهــرات 
ــة  ــادن النفيس ــن املع ــرية م ــل الصغ ــؤوس، التامثي ــق، الك الصنادي
أدوات  الســاعات،   ، اليــد  ســاعات  بهــا؛  املطليــة  أو  وســبائكها 
قيــاس الوقــت وقطعهــا وحافظاتهــا؛ مرابــط الســاعات ، الصناديــق 
قيــاس  أدوات  واملجوهــرات؛  املجوهــرات؛  علــب  واملشــابك؛ 

الوقــت وأدوات قيــاس الوقــت الدقيقــة. 

In Respect of: Imitation jewellery; tie pins; tie clips; medals; 
cuff links; key rings and holders; lanyards [keycords]; 
ornaments [jewellery and imitation jewellery]; coins; badges, 
boxes, trophies, statuettes of precious metal and their alloys 
or coated therewith; watches, clocks, chronographs and their 
parts and cases; watch bands, boxes and clasps; jewel cases; 
jewellery; horological and chronometric instruments. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

 ( 187)

 Trade Mark No.: 33146العالمة التجارية رقم: 33146 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: مريــالت لألطفــال، الشــارات، أذون املــرور، األعــالم 
وجميعهــا   ، الطــاوالت  اغطيــة  والحقائــب،  واألعــالم،  املثلثــة، 
مــن الــورق؛ األوعيــة والحافظــات مــن الــورق أو مــن الكرتــون؛ 
األلبومــات؛ مــؤرشات للكتــب؛ الحافظــات، الحــامالت واألغطيــة 
جمعهــا؛  لهــواة  الطوابــع  يوميــة؛  مذكــرات  القرطاســية؛  ألدوات 
والصــور  املطبوعــات؛  للتعبئــة؛  البالســتيك  مــن  الحقائــب 
ــتثناء  ــة، باس ــتلزمات مكتبي ــية ومس ــواد قرطاس ــة؛ م الفوتوغرافي

الفنانــن والرســم؛ مــواد تعليميــة وارشــادية.  األثــاث؛ مــواد 

In Respect of: Bibs, badges, passes, pennants, flags, bags, 
table linen, all of paper; containers and holders of paper or 
cardboard; albums; bookmarkers; cases, stands and covers 
for stationery articles; diaries; stamps for collectors; bags of 
plastic for packaging; printed matter; photographs; stationery 
and office requisites, except furniture; artists’ and drawing 
materials; instructional and teaching materials. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 188)

 Trade Mark No.: 33147العالمة التجارية رقم: 33147 

 In Class: 18يف الصنف: 18 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: الصناديــق والحافظــات املصنوعــة مــن الجلــود أو مــن 
ــع  ــي توض ــب الت ــح؛ الحقائ ــات املفاتي ــة؛ وحافظ ــواح الجلدي األل
عــى الظهــر؛ حقائــب الجنــود؛ حقائــب املســتندات وامللفــات؛ 
التجميــل  مســتحرضات  حقائــب  اليــد؛  حقائــب  والحقائــب؛ 
املباعــة فارغــة؛ حقائــب يدويــة كبــرية ؛ محافــظ الجيــب؛ حبــال 
التعليــق لحمــل األطفــال الرضــع؛ حقائــب حمــل املالبــس؛ أغطيــة 
ــل؛  ــب الحم ــة وحقائ ــدة؛ األمتع ــود املقلّ ــود والجل ــالت؛ الجل املظ
واملالبــس  املقــاود  املــي؛  وعــيص  ؛  واملظــالت  والشــاميس 

للحيوانــات. 

In Respect of: Boxes and cases of leather or leatherboard; key 
cases; backpacks; haversacks; attaché cases; bags; handbags; 
cosmetic bags sold empty; holdalls; pocket wallets; slings for 
carrying infants; garment carriers; umbrella covers; leather and 
imitations of leather; luggage and carrying bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; leashes and clothing for animals. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

 ( 189)

 Trade Mark No.: 33149العالمة التجارية رقم: 33149 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

مــن اجــل: أجهــزة اللعــب؛ وأجهــزة األلعــاب؛ آالت ألعــاب التســلية؛ 
معــدات ألعــاب الحاســوب؛ أجهــزة التحكــم والحقائــب أللعــاب 
الفيديــو؛ ألعــاب منــاذج املركبــات املصغــرة؛ منــاذج الصــور الظليــة 
لســيارات الســباق ؛ نســخ األلعــاب بالحجــم الكامــل للمركبــات 
املــراوح  صنــع  عــيص  املزالــج؛  ألــواح  التوجيــه؛  ولعجــالت 
اليدويــة والســتخدامات التســلية )بضائــع مبتكــرة(؛ واأللعــاب، 
الدمــى وأدوات اللعــب؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ األدوات الرياضــة. 

In Respect of: Game consoles; apparatus for games; amusement 
game machines; computer game equipment; joysticks and 
bags for video games; scale model vehicles; racing car model 
silhouettes; toy full-size replicas of vehicles and steering 
wheels; streetboards; sticks for fans and for entertainment 
[novelty items]; games, toys and playthings; video game 
apparatus; sporting articles. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 190)

 Trade Mark No.: 33150العالمة التجارية رقم: 33150 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 15/02/2018التاريخ: 2018/02/15 

بالتجزئــة وبالجملــة، وأيضــا عــى  البيــع  اجــل: خدمــات  مــن 
ــر وإدارة  ــاعدة يف تطوي ــع؛ املس ــن البضائ ــه م ــت، ملجموع اإلنرن
املؤسســات التجاريــة؛ استشــارات األعــامل واستشــارات التنظيم؛ 
وســائل  عــرب  البضائــع  عــرض  التجاريــة؛  املعلومــات  تقديــم 
ــالن؛  ــة واإلع ــات الدعاي ــة؛ خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــال، لغاي االتص
خدمــات إدارة األعــامل ؛ خدمــات تــويل وتســيري شــؤون األعــامل؛ 

ــة.  ــف املكتبي ــات الوظائ خدم

In Respect of: Retail and wholesale services, also on line, 
of a variety of goods; assistance in the development and 
management of a commercial enterprise; business consultancy 
and organization consultancy; providing commercial 
information; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم: فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان: فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 191)

 Trade Mark No.: 33152العالمة التجارية رقم: 33152 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

ــل  ــامل وتفعي ــه االع ــالن وادارة وتوجي ــة واالع ــل: الدعاي ــن اج م
ــي  ــاط املكتب النش

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: SHARKIT MOFAKERON LAL ISTETHMARبأسم: رشكة مفكرون لالستثامر االبتكاري 
AL-EBTIKAR AL-EBTIKARE 

 Address: NABLUS -SHARE’A ALMA’JEEN JAWALالعنوان: نابلس - شارع املعاجن 
0598585143 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس - شارع العدل 0595034580 

: ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 121

( 192)

 Trade Mark No.: 33153العالمة التجارية رقم: 33153 

 In Class: 2يف الصنف: 2 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

مــن اجــل: أصبــاغ، صبغــات، أصبــاغ لألطعمــة، ِحــرب للطباعــة، 
الدهانــات، دهانــات مضــادة للــامء، مرققــات الدهانــات، الكيــه، 
مــواد حافظــة للخشــب، صمــغ مصطــكاوي ]راتنــج طبيعــي[. 

In Respect of: dyes*; pigments; food dyes; printing ink; paints*; 
Waterproof paints; Paint thinner; lacquers; Wood preservatives; 
mastic [natural resin]. 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

العنــوان: رقــم 18 أ، زينغشــيكو رود، هيديــان ديســريكت، بيجنــغ، 
 . لصن ا

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 
China. 

عنــوان التبليــغ: رشكــة فــراس -نابلــس، عــامرة جالرييــا ســنر، ص. 
ب. 768 

Address for Services: 

( 193)

 Trade Mark No.: 33154العالمة التجارية رقم: 33154 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

مــن اجــل: آالت حاســبة، أجهــزة معالجــة البيانــات، أجهــزة ذاكــرات 
كمبيوتــر، أجهــزة كمبيوتــر، برامــج كمبيوتــر مســجلة، بطاقــات 
ملحقــة  أجهــزة  األعمــدة،  شــيفرات  قارئــات  ممغنطــة،  هّويــة 
]معــّدات  قارنــات  ]مســجلة[،  كمبيوتــر  برمجيــات  بالكمبيوتــر، 
ــرية،  ــات صغ ــات بيان ــو، معالج ــريات فيدي ــات[، كام ــة البيان معالج
]معــدات  قارئــات  الكمبيوتــر،  أجهــزة  مــع  تســتخدم  طابعــات 
ــات  ــات[، بطاق ــة بيان ــدات معالج ــحات ]مع ــات[، ماس ــة بيان معالج
بيانيــة إلكرونيــة للبضائــع، بطاقــات الــدارات املتكاملــة ]بطاقــات 
ذكيــة[، برامــج كمبيوتــر ]برمجيــات قابلــة للتنزيــل[، برامــج ألعــاب 
كمبيوتــر، مشــغالت( USB ومضيــة للنواقــل املتسلســلة املشــركة 
ــد  ــع النق ــف قط ــود، كواش ــرز النق ــد وف ــة، آالت ع ــاعات الذكي ) ، الس
آيل  رصاف  ماكينــات  فواتــري،  إعــداد  آالت  ]املزيفــة[،  املقلــدة 
أوتوماتيكيــة، أجهــزة فحــص الدمغــات الربيديــة، موزعــات تذاكــر، 
هوائيــات، أجهــزة ]كهربائيــة[ مانعــة للتشــويش، أجهــزة إرســال 
إشــارات إلكرونيــة، أجهــزة راديــو، أنظمــة تحديــد املواقــع العامليــة 
] GPS [،شــبه موصــالت، دارات متكاملــة، رقائــق ]دارات متكاملــة[، 
الحديديــة  النــواة  ذات  )الذاكــرة  مغناطيســية  رئيســية  ذاكــرة 

للحاســوب(، أجهــزة استشــعار املســتوى، 

In Respect of: Calculating machines; Data processing 
apparatus; Computer memory devices; Computers; Computer 
programmes [programs], recorded; Identity cards, magnetic; 
bar code readers; Computer peripheral devices; computer 
software, recorded; Couplers [data processing equipment]; 
camcorders; Microprocessors; Printers for use with 
computers; Readers [data processing equipment]; Scanners 
[data processing equipment]; Electronic tags for goods; 
Integrated circuit cards [smart cards]; computer programs 
[downloadable software]; computer game software; USB 
flash drives; Smartwatches; Money counting and sorting 
machines; Counterfeit [false] coin detectors; Invoicing 
machines; automated teller machines [ATM]; Apparatus to 
check franking; Ticket dispensers; Aerials; Anti-interference 
devices [electricity]; transmitters of electronic signals; 
Radios; Global Positioning System [GPS] apparatus; Semi-
conductors; Integrated circuits; Chips [integrated circuits]; 
Magnetic cores; Level sensors. 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

العنــوان: رقــم 18 أ، زينغشــيكو رود، هيديــان ديســريكت، بيجنــغ، 
الصــن. 

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, 
Beijing, China. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس، عامرة جالرييا سنر، ص. ب. 768 
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 ( 194)

 Trade Mark No.: 33155العالمة التجارية رقم: 33155 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

مــن اجــل: أرشطــة تحبــري، أرشطــة حــرب لطابعــات الكمبيوتــر، 
أجهــزة وآالت ناســخة، بكــرات للــف أرشطــة التحبــري، مــواد تدريس 
املكتبــي،  لالســتخدام  للمســتندات  صفائــح  األجهــزة[،  ]عــدا 

ناســخات. 

In Respect of: Inking ribbons; inking ribbons for computer 
printers; Mimeograph apparatus and machines; Spools 
for inking ribbons; Teaching materials [except apparatus]; 
document laminators for office use; Duplicators 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

العنــوان: رقــم 18 أ، زينغشــيكو رود، هيديــان ديســريكت، بيجنــغ، 
 . لصن ا

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 
China. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس، عامرة جالرييا سنر، ص. ب. 768 

( 195)

 Trade Mark No.: 33156العالمة التجارية رقم: 33156 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

الســلع  التجاريــة لرخيــص  اإلدارة  اجــل: دعايــة وإعــالن،  مــن 
ــامل،  ــن األع ــار ع ــات واألخب ــن، املعلوم ــة بآخري ــات الخاص والخدم
خدمــات وكاالت االســترياد والتصديــر، إستشــارات إدارة شــؤون 
يف  املعلومــات  تجميــع  األعــامل،  نقــل  خدمــات  املوظفــن، 
ــات  ــد بيان ــات يف قواع ــم املعلوم ــر، تنظي ــات الكمبيوت ــد بيان قواع
ــة  ــة اإلداري ــة، املعالج ــدات املكتبي ــري اآلالت واملع ــر، تأج الكمبيوت

لطلبــات الــراء، تدقيــق الحســابات، تأجــري آالت البيــع 

In Respect of: advertising; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; business 
information; import-export agency services; personnel 
management consultancy; relocation services for businesses; 
Compilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer databases; office 
machines and equipment rental*; administrative processing 
of purchase orders; business auditing; rental of vending 
machines. 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

العنــوان: رقــم 18 أ، زينغشــيكو رود، هيديــان ديســريكت، بيجنــغ، 
الصــن. 

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, 
Beijing, China. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس، عامرة جالرييا سنر، ص. ب. 768 
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 ( 196)

 Trade Mark No.: 33157العالمة التجارية رقم: 33157 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

مــن اجــل: التأمــن، اســتثامر رؤوس األمــوال، الخدمــات الرضيبيــة 
)غــري املحاســبية(، تثمــن الفنــون، خدمــات مكاتــب العقــارات 
ــات  ــع التربع ــامن، جم ــات الض ــمرسة، خدم ــكنية، الس ــقق الس والش

ــن.  ــل ره ــراض مقاب ــة، اإلق ــة، الوصاي الخريي

In Respect of: insurance underwriting; capital investment; 
Tax services [not accounting]; art appraisal; accommodation 
bureau services [apartments]; brokerage*; surety services; 
charitable fund raising; trusteeship; Pawnbrokerage. 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

ــغ،  ــريكت، بيجن ــان ديس ــيكو رود، هيدي ــم 18 أ، زينغش ــوان: رق العن
الصــن. 

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, 
Beijing, China. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس، عامرة جالرييا سنر، ص. ب. 768 

( 197)

 Trade Mark No.: 33158العالمة التجارية رقم: 33158 

 In Class: 37يف الصنف: 37 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

مــن اجــل: معلومــات عــن اإلنشــاء، اإلرشاف عــى إنشــاء املبــاين، 
العقــارات  بنــاء  اإلنشــاء،  باإلنشــاء،  املتعلقــة  االستشــارات 
املصانــع،  إنشــاء  املســتودعات،  وإصــالح  إنشــاء  التجاريــة، 
مــلء  إعــادة  الكمبيوتــر،  أجهــزة  وإصــالح  وصيانــة  تركيــب 

التصويــر.  حــرب  خراطيــش 

In Respect of: construction information; Building construction 
supervision; Construction consultation; Construction*; 
Building of commercial properties; Warehouse construction 
and repair; Factory construction; installation, maintenance and 
repair of computer hardware; Refilling of toner cartridges. 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

العنــوان: رقــم 18 أ، زينغشــيكو رود، هيديــان ديســريكت، بيجنــغ، 
 . لصن ا

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 
China. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس، عامرة جالرييا سنر، ص. ب. 768 



124العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 198)

 Trade Mark No.: 33159العالمة التجارية رقم: 33159 

 In Class: 38يف الصنف: 38 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

اإلتصــال  الرســائل،  إرســال  بالتلفزيــون،  البــث  اجــل:  مــن 
عــرب  والصــور  الرســائل  نقــل  اإللكــروين،  الربيــد  بالتلفونــات، 
الكمبيوتــر، خدمــات عقــد املؤمتــرات عــن بُعــد، البــث أو اإلرســال 
عــرب األقــامر الصناعيــة، تقديــم اإلتصــاالت عــرب االرتبــاط بالشــبكة 
العامليــة للكمبيوتــر، اإلتصــال عــرب الطرفيــات الحاســوبية، توفــري 
ــائل.  ــال الرس ــزة إرس ــري أجه ــات، تأج ــد البيان ــول إىل قواع الوص

In Respect of: television broadcasting; message sending; 
communications by telephone; electronic mail; computer 
aided transmission of messages and images; teleconferencing 
services; satellite transmission; providing telecommunications 
connections to a global computer network; communications by 
computer terminals; providing access to databases; rental of 
message sending apparatus. 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

العنــوان: رقــم 18 أ، زينغشــيكو رود، هيديــان ديســريكت، بيجنــغ، 
 . لصن ا

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 
China. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس، عامرة جالرييا سنر، ص. ب. 768 

( 199)

 Trade Mark No.: 33160العالمة التجارية رقم: 33160 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

النقــل  النقــل،  لوجســتيات  البحــري،  النقــل  النقــل،  اجــل:  مــن 
بالســيارات، إرشــاد الســفن، مواقــف الســيارات، حفــظ الوثائــق أو 
ــل  ــل ]نق ــات النق ــن، خدم ــاً، التخزي ــة إلكروني ــات املخزن املعلوم

الرســائل أو البضائــع[. 

In Respect of: transport; marine transport; Transportation 
logistics; car transport; piloting; car parking; physical storage 
of electronically stored data or documents; storage; courier 
services [messages or merchandise]. 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

العنــوان: رقــم 18 أ، زينغشــيكو رود، هيديــان ديســريكت، بيجنــغ، 
 . لصن ا

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 
China. 

عنــوان التبليــغ: رشكــة فــراس -نابلــس، عــامرة جالرييــا ســنر، ص. 
ب. 768 

Address for Services: 
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( 200)

 Trade Mark No.: 33161العالمة التجارية رقم: 33161 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

مــن اجــل: التدريــس، تنظيــم وإدارة الحلقــات الدراســية، خدمــات 
مكتبــات اإلعــارة، نــر الكتــب، إنتــاج عــروض مرسحيــة، خدمــات 
الصحيــة،  النــوادي  خدمــات  ]للرفيــه[،  العطــالت  معســكرات 

ــب.  ــوان، إدارة اليانصي ــق الحي ــات حدائ خدم

In Respect of: teaching; arranging and conducting of 
colloquiums; lending library services; publication of books; 
production of shows; holiday camp services [entertainment]; 
Health club services; Zoological gardens services; change to 
“Zoos”; operating lotteries. 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

العنــوان: رقــم 18 أ، زينغشــيكو رود، هيديــان ديســريكت، بيجنــغ، 
 . لصن ا

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 
China. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس، عامرة جالرييا سنر، ص. ب. 768 

( 201)

 Trade Mark No.: 33162العالمة التجارية رقم: 33162 

 In Class: 42يف الصنف: 42 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

الجديــدة لآخريــن،  للمنتجــات  البحــث والتطويــر  اجــل:  مــن 
املســح، األبحــاث البيولوجيــة، فحــص املــواد، أبحــاث الفيزيــاء، 
األزيــاء،  تصميــم  املعامريــة،  الخدمــات  الصناعــي،  التصميــم 
بيانــات  إســرجاع  الكمبيوتــر،  أجهــزة  مجــال  يف  استشــارات 
الكمبيوتــر، تحليــل أنظمــة كمبيوتــر، إنشــاء وصيانــة املواقــع 
عــى شــبكة اإلنرنــت لآخريــن، تحويــل بيانــات برامــج الكمبيوتــر 
ومعلوماتــه ]تحويــل غــري مــادي[، تأجــري أجهــزة كمبيوتــر، تزويــد 
الكمبيوتــر  حاميــة  خدمــات  اإلنرنــت،  عــى  بحــث  محــرّكات 
ــج  ــل برام ــر، تحمي ــج الكمبيوت ــارات برام ــات، استش ــن الفريوس م
ــة إىل  ــاط مادي ــن أوس ــق م ــات أو الوثائ ــل البيان ــر، تحوي كمبيوت
إلكرونيــة، صيانــة برامــج كمبيوتــر، تأجــري برامــج كمبيوتــر، 
تقييــم  الفنيــة،  األعــامل  توثيــق  الكمبيوتــر،  برامــج  تحديــث 

ــة.  ــري املرئي ــول غ األص

In Respect of: research and development of new products 
for others; surveying; biological research; material testing; 
physics [research]; industrial design; architectural services; 
dress designing; Consultancy in the field of computer 
hardware; recovery of computer data; computer system 
analysis; creating and maintaining web sites for others; data 
conversion of computer programs and data [not physical 
conversion]; computer rental; providing search engines for 
the internet; computer virus protection services; computer 
software consultancy; installation of computer software; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; maintenance of computer software; rental of computer 
software; updating of computer software; authenticating works 
of art; invisiable asset evaluation. 

 .In the name of: Aisino Corporationبأسم: ايزينو كوربوريشن. 

العنــوان: رقــم 18 أ، زينغشــيكو رود، هيديــان ديســريكت، بيجنــغ، 
 . لصن ا

Address: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 
China. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس، عامرة جالرييا سنر، ص. ب. 768 
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( 202)

 Trade Mark No.: 33163العالمة التجارية رقم: 33163 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 18/02/2018التاريخ: 2018/02/18 

واألرز  والــكاكاو  والســكر  والشــاي  الــن  اجــل:  مــن 
الدقيــق  االصطناعــي  والــن  والســاغو  والتابيــوكا 
واملســتحرضات املصنعــة مــن الحبــوب والخبــز والفطائــر 
والحلويــات والحلويــات املثلجــة، عســل النحيــل والعســل 
االســود الخمــرية مســحوق الخبيــز، ملــح خــردل صلصــات 

وتوابــل، البهــارات 

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: shrekit majmoe’et al zalmot llist’thmaratبأسم: رشكة مجموعة الزملوط لالستثامرات التجارية 
al tejarya 

 Address: nablus rafedya - khalf sharikit jawwalالعنوان: نابلس - رفيديا - خلف رشكة جوال 

 Address for Services: nablus rafedya - khalf sharikitعنوان التبليغ: نابلس - رفيديا - خلف رشكة جوال 
jawwal 

( 203)

 Trade Mark No.: 33164العالمة التجارية رقم: 33164 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 19/02/2018التاريخ: 2018/02/19 

 In Respect of: olive oilمن اجل: زيت زيتون 

 In the name of: wael tahseen abu eishahبأسم: وائل تحسن ابو عيشة 

 Address: al khalilالعنوان: الخليل عامرة الجوهرة 0599303094 

الجوهــرة  عــامرة  الخليــل  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 9 3 0 3 0 9 4

Address for Services: al khalil 
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 ( 204)

 Trade Mark No.: 33165العالمة التجارية رقم: 33165 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  االنــارة  اجهــزة  اجــل:  مــن 
وتوريــد  والتهويــة  والتجفيــف  والتربيــد  والطهــي 
لالضــاءة  مضيئــة  أنابيــب  الصحيــة  لالغــراض  امليــاة 
بصيــالت مصابيــح كهربائيــة ,املصابيــح ,انابيــب اضــاءة 
ــوء  ــة للض ــات الثنائي ــاءة للصامم ــزة اض ــت ,اجه ,فلوريس

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

 In the name of: Mohamed Farid Shaaban Shaabanبأسم: محمد فريد شعبان شعبان 

العنــوان: فلســطن - نابلــس - شــارع فلســطن - جــوال 
 0599700022

Address: Palestine - Nablus - Palestine Street - shaaban 
electrical appliances - jawwal 0599700022 

 - فتــوح  عــامرة  نابلــس  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 8 9 9 9 4 0 0 : ل ا جــو

Address for Services: 

( 205)

 Trade Mark No.: 33166العالمة التجارية رقم: 33166 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

التجميــل،  ومســتحرضات  الصابــون  اجــل:  مــن 
مســتحرضات الشــعر، مســتحرضات التنظيــف، ورعايــة 
ومنتجــات  والشــعر،  الــرأس  وفــروة  الجلــد  وتجميــل 
تصفيــف الشــعر، صبغــات الشــعر، مســتضحرات التبييض، 

الصبغــات.  ومســتحرضات  الصبغــات 

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 W Al Estreadبأسم: رشكة اكي لالسترياد والتصدير واالستثامر 
W Al Estethmar 

 Address: Ramallah -Al Bireh / Al Manteqa Al Sina’ayaالعنوان: رام الله/ البرية / املنطقة الصناعية - فلسطن 
Palestaine 

عنــوان التبليــغ: املحامــي نــزار جــردات- إتقــان لخدمــات 
ــه التجــاري- ط3  اإلستشــارية- بــرج رام الل

Address for Services: 
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( 206)

 Trade Mark No.: 33167العالمة التجارية رقم: 33167 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

مــن اجــل: االعالنــات, تنظيــم االعــامل, ادارة االعــامل, النشــاط 
املكتبــي, خدمــات املســاعدة الدارة االعــامل او االنشــطة التجاريــة 
لــركات صناعيــة او تجاريــة, خدمــات االعــالن عــن الوظائــف، 
التجاريــة,  او  االعالنيــة  للغايــات  التجاريــة  املعــارض  تنظيــم 
الخدمــات الرويجيــة املقدمــة مــن قبــل رشكــة تجاريــة مــن خــالل 
إعــداد  خدمــات  للعمــالء,  التجاريــة  املحــالت  بطاقــات  اصــدار 
ــوص  ــر النص ــات, تحري ــج املبيع ــالن أو تروي ــة واإلع ــاذج الدعاي من
االعالنيــة, خدمــات عــرض عامــة, خدمــات املســاعدة لتشــغيل 
رشكــة تجاريــة عــى مبــدأ االمتيــاز, عــرض املنتوجــات, ترويــج 
ــج  ــة, تروي ــزادات عام ــات يف م ــرى(, املبيع ــراف اخ ــات )الط املبيع
لالنشــطة  املســاعدة  خدمــات  التســوق,  مراكــز  ادارة  وخدمــات 
ــبكات  ــالل ش ــن خ ــة م ــات معالج ــن طلب ــون م ــي تتك ــة الت التجاري
ــارش  ــالن املب ــر, االع ــترياد والتصدي ــة, وكاالت االس ــاالت عاملي اتص
عــى شــبكة كمبيوتــرات, خدمــات التوريــد لالطــراف االخــرى )رشاء 
املنتوجــات والخدمــات لــركات اخــرى(, توزيــع العينــات, ادارة 
ــة,  ــاء التجاري ــة, وكاالت االنب ــات العام ــبة, العالق ــات املحوس امللف
وكاالت االعالنــات, تاجــري االت البيــع, تأجــري املســاحات اإلعالنيــة, 
نــر مــواد الدعايــة واإلعــالن, املســاعدة يف إدارة األعــامل, البحــث 
عــن املعلومــات لالخريــن يف ملفــات حاســوب, تجميــع املعلومــات 
يف قواعــد بيانــات حاســوب, النســخ, تحضــري أعمــدة الدعايــة 
واإلعــالن, املســاعدة يف إدارة األعــامل التجاريــة أو الصناعيــة, 
ــث  ــارش, تحدي ــد املب ــالن بالربي ــل, اإلع ــاين التمثي ــامل فن إدارة أع
ــق  ــوق, لص ــات الس ــق, دراس ــخ الوثائ ــالن, نس ــة واإلع ــواد الدعاي م
الــرأي,  إســتطالعات  الخارجــي,  واإلعــالن  الدعايــة  اإلعالنــات, 
تنظيــم املعلومــات يف قواعــد بيانــات حاســوب, نــر نصــوص 
الدعايــة واإلعــالن, وكاالت البيــع وترتيــب خدمــات البيــع, خدمــات 
البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي طريقــة كانــت, خدمــات تجميــع 
تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، وذلــك لتمكــن عامــة الزبائــن مــن 

ــا.  ــا و رشائه معاينته

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 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. 

والتصديــر  لالســترياد  اكــي  رشكــة  بأســم: 
ر  ســتثام ال ا و

In the name of: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

 - الصناعيــة  املنطقــة   / البــرية  اللــه/  رام  العنــوان: 
فلســطن 

Address: Ramallah -Al Bireh / Al Manteqa Al 
Sina’aya Palestaine 

إتقــان  جــردات-  نــزار  املحامــي  التبليــغ:  عنــوان 
ــاري- ط3  ــه التج ــرج رام الل ــارية- ب ــات اإلستش لخدم

Address for Services: 
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( 207)

 Trade Mark No.: 33168العالمة التجارية رقم: 33168 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

مــن اجــل: اجهــزة االنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــي 
والتربيــد والتجفيــف والتهويــة وتوريــد امليــاة لالغــراض الصحيــة 
انابيــب مضيئــة لالضــاءة بصيــالت مصابيــح كهربائيــة ,املصابيــح 
,انابيــب اضــاءة فلوريســنت ,اجهــزة اضــاءة للصاممــات الثنائيــة 

للضــو 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes 

 In the name of: Mohamed Farid Shaaban Shaabanبأسم: محمد فريد شعبان شعبان 

جــوال   - فلســطن  شــارع   - نابلــس   - فلســطن  العنــوان: 
 0 5 9 9 7 0 0 0 2 2

Address: Palestine - Nablus - Palestine Street - shaaban 
electrical appliances - jawwal 0599700022 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس عامرة فتوح - جوال:0598999400 

( 208)

 Trade Mark No.: 33169العالمة التجارية رقم: 33169 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

مــن اجــل: اجهــزة االنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهي 
والتربيــد والتجفيــف والتهويــة وتوريــد امليــاة ولالغــراض 
الصحيــة أنابيــب مضيئــة لالضــاءة ,بصيــالت مصابيــح 
كهربائيــة ,املصابيــح ,انابيــب اضــاءة فلوريســنت ,اجهــزة 

اضــاءة للصاممــات الثنائيــة للضــوء 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

 In the name of: Mohamed Farid Shaaban Shaabanبأسم: محمد فريد شعبان شعبان 

العنــوان: فلســطن - نابلــس - شــارع فلســطن - جــوال 
 0599700022

Address: Palestine - Nablus - Palestine Street - shaaban 
electrical appliances - jawwal 0599700022 

 - فتــوح  عــامرة  نابلــس  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 8 9 9 9 4 0 0 : ل ا جــو

Address for Services: 
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(209)

 Trade Mark No.: 33170العالمة التجارية رقم: 33170 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

 In Respect of: Datesمن اجل: متور 

بأســم: رشكــة افــاق لتجــارة الســلع الغذائيــة واالســتهالكية 
عاديــة عامــة 

In the name of: Shareket Afaq Letejaret Alselaa 
Alghethaeya W Alestehlakeye Adiya Ammah 

 Address: Ramallah Tormosayaالعنوان: رام الله ترمسعيا 

القلعــة  الكرمــل عــامرة  اللــه حــي  التبليــغ: رام  عنــوان 
 0599423351 جــوال 

Address for Services: 

( 210)

 Trade Mark No.: 33171العالمة التجارية رقم: 33171 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة وتوجيــه 
النشــاط املكتبــي  األعــامل وتفعيــل 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions. 

 In the name of: QASEM MOHAMMAD QASEMبأسم: قاسم محمد قاسم طبيله 
TUBALEH 

 Address: NABLUS - SHARE’E SUFYAN AMARETالعنوان: نابلس - شارع سفيان - عامرة كلبونه 
KALBUNEH 

 Address for Services: NABLUS - SHARE’Eعنوان التبليغ: نابلس - شارع سفيان - عامرة كلبونه 
SUFYAN AMARET KALBUNEH 
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( 211)

 Trade Mark No.: 33172العالمة التجارية رقم: 33172 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

واملالحــي  العلميــة  واالدوات  االجهــزة  اجــل:  مــن 
الفوتوغــرايف  التصويــة  وادوات  واجهــزة  واملســاحية، 
وادوات  البريــة  واالدوات  واالجهــزة  والســيناميئ 
الــوزن والقيــاس واالشــارة واملراقبــة ) االرشاف( واالنقــاذ 
ــل او  ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم ، اجه والتعلي
تكثيــف او تنظيــم او التحكــم بالطاقــة الكهربائيــة، اجهــزة 
تســجيل او ارســال او نســخ الصــوت او الصــور، حامــالت 
بيانــات مغناطيســية ، اقــراص تســجيل، اقــراص مدمجــة، 
اقــراص فيديويــة رقميــة وغريهــا مــن وســائط التســجيل 
ــد، االت  ــع النق ــل بقط ــي تعم ــزة الت ــات لالجه ــة، الي الرقمي
تســجيل النقــد، االت حاســبة ، معــدات معالجــة البيانــات 
اطفــاء  اجهــزة  كمبيوتــر،  برامــج  الكمبيوتــر،  اجهــزة   ،

الحرائــق. 

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. 

بأســم: رشكــة تــك ديبــو للقرطاســية واملعــدات املكتبيــة 
وااللكرونيــة مســاهمة خصوصيــة 

In the name of: Shareket Tech Depot Ll kortaseya Wl 
moedat Al mkatabeya Wal elektroneya Mosahama 
Khososiya 

 Address: Al beireh Share’ Nablus Qorb Abraj Alالعنوان: البرية شارع نابلس قرب ابراج الوطنية 
wataneya 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله - االرسال 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة العالم
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 ( 212)

 Trade Mark No.: 33173العالمة التجارية رقم: 33173 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

واملنتجــات  املقــوى  والــورق  الــورق  اجــل:  مــن 
املصنوعــة مــن هــذه ااملــواد وغــري واردة يف فئــات 
ــورة  ــب، الص ــد الكت ــواد تجلي ــات، م ــرى، املطبوع اخ
الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق املســتعملة 
ــن،  ــواد الفنان ــة، م ــات منزلي ــية او لغاي يف القرطاس
فــرايش الدهــان اوالتلويــن،االالت الكاتبــة واملعــدات 
املكتبيــة ) عــدا االثــاث(، مــواد التوجيــه والتتدريــس 
 ( البالســتيكية  التغليــف  مــواد  االجهــزة(،  عــدا   (
غــري الــواردة يف فئــات اخــرى(، حــروف الطباعــة، 

الكليشــيهات ) الراســامت( 

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. 

واملعــدات  للقرطاســية  ديبــو  تــك  رشكــة  بأســم: 
وااللكرونيــة  املكتبيــة 

In the name of: Shareket Tech Depot Ll 
kortaseya Wl moedat Al mkatabeya Wal 
elektroneya Mosahama Khososiya 

 Address: Al beireh Share’ Nablus Qorb Abraj Alالعنوان: البرية شارع نابلس قرب ابراج الوطنية 
wataneya 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله - االرسال 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات 
االســتخدام  ذات  واألرقــام  الوصفيــة  والرســومات 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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(213)

 Trade Mark No.: 33174العالمة التجارية رقم: 33174 

 In Class: 1يف الصنف: 1 

/Date: 20التاريخ: 2018/02/20 

الغــراض  كيميائيــة  مســتحرضات  اجــل:  مــن 
ــة  ــة الحيوي ــواد الكياموي ــات وامل ــة، الكياموي علمي
والتصويــر  والعلــوم  الصناعــة  يف  املســتعملة 
والزراعــة والبســتنة وعلــم الحراجــة ما عــدا مبيدات 
الفطريــات ومبيدات االعشــاب ومبيــدات الحرات 
ومبيــدات الطفيليــات، الصمــغ االصطناعــي كــامدة 
كيامويــة  مــواد  خــام،  كــامدة  والبالســتك  خــام 
لحفــظ الطعــام، املــواد الالصقــة الغــراض صناعيــة، 
حيويــة  وكيامويــة  كيامويــة  مســتحرضات 
تســتعمل يف صناعــة الطعــام واالضافــات الغذائيــة 
واملروبــات  والعلــف  الحيوانيــة  واالعــالف 
ومســتحرضات  الصيدالنيــة  واملســتحرضات 
التجميــل ومســتحرضات العنايــة بالجلــد، منتجــات 
يف  تســتعمل  حيويــة  وكيامويــة  كيامويــة 
صناعــة الطعــام واالضافــات الغذائيــة واالعــالف 
ــتحرضات  ــات واملس ــف واملروب ــة والعل الحيواني
الصيدالنيــة ومســتحرضات التجميــل ومنتجــات 
ومســتحرضات  االنزميــات  بالجلــد،  العنايــة 
ــام  ــتعمل يف الطع ــراض صناعيةتس ــات الغ االنزمي
واالعــالف واملروبــات والصناعــات الصيدالنيــة 
والتجميليــة، الربوتينــات وتحديــدا فئــات الربوتــن 
املســتخلصة مــن النباتــات والتــي تســتعمل يف 
ــد  ــة بالجل ــل والعناي ــتحرضات التجمي ــع مس تصني
منتجــات  تصنيــع  يف  املســتعملة  والربوتينــات 
الطعــام واالضافــات الغذائيــة، املركبــات الكيامويــة 
وتحديداالببتيــدات  والكيامويــة  الحيويــة 
صناعــة  يف  واملســتعملة  الجلــد  تصبــغ  ملنــع 
املســتعملة  والببتيــدات  التجميــل  مســتحرضات 
يف صناعــة منتجــات الطعــام واالضافــات الغذائيــة 
وركائــز الببتايــد املســتعملة يف تحليــل وكشــف 
مجــال  يف  الغراضصناعيــة  الســموم  بعــض 
الكائنــات  والطعــام،  التجميــل  مســتحرضات 
الدقيقــة الغــراض صناعيــة وتحديــدا البكترييــا 
املســتعملة يف صناعــة الطعــام والزراعــة املخربيــة 

In Respect of: Chemical preparations for scientific 
purposes; chemicals and biochemicals used 
in industry, science, photography, agriculture, 
horticulture and forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; 
artificial resins as raw material, plastics as raw 
material; chemical substances for the preservation 
of food; adhesives for industrial purposes; 
chemical and biochemical preparations for use 
in the manufacture of food, nutritional additives, 
animal feed, fodder, beverages, pharmaceutical 
preparations, cosmetics and skin care 
preparations; chemicals and biochemicals for use 
in the manufacture of food, nutritional additives, 
animal feed, fodder, beverages, pharmaceuticals, 
cosmetics and skin care products; enzymes and 
enzyme preparations for industrial purposes 
for use in the food, feed, fodder, beverage, 
pharmaceutical and cosmetic industries; proteins, 
namely, protein fractions extracted from plants 
for use in manufacturing cosmetic preparations 
for skin care, proteins for use in the manufacture 
of food products and food additives; biochemical 
and chemical compounds, namely, peptides 
for inhibiting skin pigmentation for use in the 
manufacture of cosmetics, peptides for use in the 
manufacture of food products and food additives 
and peptide substrates used in analyzing and 
detecting certain toxins for industrial purposes in 
the field of cosmetics and food; micro-organisms 
for industrial purposes, namely, bacteria for use 
in food manufacture, cultures and preparations 
of probiotic microorganisms for use in the 
manufacture of comestibles in the food and 
beverage industries,
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الربوبيوتيكيــة  الدقيقــة  الكائنــات  مــن  ومســتحرضات 
املســتعملة يف صناعــة الطعــام الصالــح لــالكل وصناعــات 
ومســتحرضات  املخربيــة  والزراعــة  املروبــات 
ــة  ــارص الصالح ــع العن ــتعملة يف تصني ــة املس بريبيوتيكي
منتجــات  واملروبــات،  الطعــام  صناعــات  يف  لــالكل 
ــات  ــراب، كياموي ــام وال ــظ الطع ــة لحف ــة حيوي كياموي
يف  الداخلــة  النكهــات  لتحضــري  حيويــة  وكيامويــات 
ــة  ــة وكياموي ــراض كياموي ــرية الغ ــة، الخم ــة االغذي صناع
عوامــل  مســتخلصاتالتخمري،  وتحديــدا  حيويــة 
التخمــري املســتعملة يف صناعــة الطعــام واملروبــات 
مســتحرضات  التخمــري،  مســتخلصات  وتحديــدا 
كيامويــة وكيامويــة حيويــة تســتعمل يف صناعــة الجــن 
لوضــع  الحيويــة  والكيامويــات  الكيامويــات  وتحديــدا 
ــتعملة  ــات املس ــم والربوتين ــتحرضات االنزي ــن، مس الج
صناعــة  مجــال  يف  الطعــام  منتجــات  صناعــة  يف 
ــوق  ــعة ف ــاص االش ــة المتص ــتحرضات كياموي الجن،مس
البنفســجية والتــي تســتعمل كمكونــات ملســتحرضات 
التجميــل والكرميــات الســائلة للجلــد وكرميــات الجلــد 
البنفســجية  فــوق  امتصــاص االشــعة  وتحديــدا مــواد 
االحــامض  البنفســجية،  فــوق  االشــعة  ومرشــحات 
مســتحرضات  غذائيــة،  املســتعملةكاضافة  الدهنيــة 
ــواد  ــدا امل ــة وتحدي ــراض صناعي ــتعمل الغ ــة تس كياموي
الطبيــة  االجهــزة  صناعــة  يف  املســتعملة  البوليمرييــة 
ــالء  ــل ط ــر وعوام ــات البوليم ــر واضاف ــدا البوليم وتحدي
البوليمــر بصفــات املــاء وجميعهــا تســتعمل يف طــالء 
االجهــزة الطبيــة، الصمــغ االصطناعــي كــامدة خــام، املــواد 
الالصقــة وعوامــل الربــط الغــراض كيامويــة وتحديــدا 
اساســها  مركبــات  بريــة،  وظيفيــة  الصقــة  مــواد 
ــبك  ــواد س ــدا م ــام وتحدي ــامدة خ ــي ك ــغ االصطناع الصم
ــتيكية  ــواد البالس ــة امل ــتعملة يف صناع ــتيك املس البالس
املســتعملةيف  البالســتيك  ســبك  مركبــات  املصبوبــة، 
ــبك  ــات س ــالم، مركب ــتيكية واالف ــة البالس ــة االغطي صناع
البالســتيك املســتعملة يف عمليــات قــذف البالســتيك، 
الكيامويــات املســتعملة يف الطــالء وطــالء الورنيــش 
والدهــان واملشــمعات واملطــاط والصناعــة الكهروتقنيــة، 
البنــاء  وعنــارص  البنــاء  اجــزاء  النتــاج  مســتحرضات 
يف  املســتعملة  الكيامويــة  االضافــات  العــزل،  ومــواد 
صناعــة الطــالء والبالســتيك، عوامــل كيامويــة لطــالء 
ــد واالقمشــة غــري املنســوجة واالقمشــة . االقمشــة والجل

cultures and preparations of prebiotic microorganisms 
for use in the manufacture of comestibles in the food 
and beverage industries; biochemical products for 
the preservation of food and drink; chemicals and 
biochemicals for the preparation of flavourings in the 
food processing industry; ferments for chemical and 
biochemical purposes, namely, fermentation extract; 
fermentation agents for use in the food and beverage 
industry, namely, fermentation extracts; chemical and 
biochemical preparations for use in cheese making, 
namely, chemicals and biochemicals for setting 
cheese; enzyme preparations and proteins for use in the 
manufacture of food products in the cheese industry; 
chemical ultraviolet ray absorbing preparations used 
as ingredients for cosmetics, skin lotions and skin 
creams, namely, ultraviolet absorbers and ultraviolet 
filters; fatty acids for use as a food additive; chemical 
preparations for industrial purposes, namely, polymeric 
substances for use in the manufacture of medical 
devices, namely, polymers, polymeric additives and 
polymeric coating agents with hydrophilic qualities, 
all for use in coating medical devices; synthetic 
resins as raw material; adhesives and binding agents 
for chemical purposes, namely, optically functional 
adhesives; compounds with a base of synthetic resins 
as raw material, namely, plastic molding compounds 
for use in the manufacture of molded plastic articles; 
plastic molding compounds for use in the manufacture 
of plastic sheets and films; plastic molding compounds 
for use in plastic extrusion operations; chemicals for 
use in the coating, lacquer, paint, linoleum, rubber and 
electrotechnic industry; chemicals for the production 
of construction parts, building elements and isolation 
material; chemical additives for use in the manufacture 
of coatings and plastics; chemical agents for the coating 
of textiles, leather, non-wovens and fabrics. 

بأسم: دي إس إم اي يب أستس يب.يف.
العنوان: هت أوفرلون 1، 6411 يت هريلن، هولندا

In the name of: DSM IP Assets B.V.
Address: Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, 
Netherlands

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه 74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 33175العالمة التجارية رقم: 33175 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 20/02/2018التاريخ: 2018/02/20 

ــري  ــن العقاق ــة حق ــتعملة يف أنظم ــة مس ــتحرضات صيدالني ــل: مس ــن اج م
وتحديــدا أنظمــة حقــن العقاقــري التــي تحتــوي عــى البوليمــر او مصفوفــات 
ــعة  ــكيلة واس ــتمر لتش ــالق املس ــوي لالط ــر الحي ــها البوليم ــات اساس او مكون
ــات  ــى الفيتامين ــوي ع ــة تحت ــتحرضات بيطري ــة، مس ــل العالجي ــن العوام م
الــرب  وميــاه  لالعــالف  غذائيــة  كمكمــالت  املســتعملة  والكاروتينــات 
ومســتحرضات  الحيويــة  املضــادات  البنســلن،  مســتحرضات  للدواجــن، 
البكترييــة  االلتهابــات  ملعالجــة  حيويــة  وكيامويــة  كيامويــة  صيدالنيــة 
والفريوســية، مســتحرضات صحيــة لالســتعامل الطبــي وتحديــدا اللصقــات 
الغذائيــة  الحميــة  مــواد  صحيــة،  الغــراض  واملطهــرات  الجلــد  لجــروح 
لالســتعامل الطبــي وتحديــدا مســتحرضات غذائيــة عــى شــكل أطعمــة 
الحميــة واملكمــالت الغذائيــة لالســتعامل الطبــي، مكمــالت الحميــة الغذائيــة، 
مكمــالت الحميــة الغذائيــة والتغذيــة، مكمــالت الحميــة الغذائيــة للحيوانــات، 
اعــالف طبيــة للحيوانــات واضافــات االعــالف الغــراض طبيــة، كائنــات 
الــزرع املخــربي ومســتحرضات الكائنــات الحيــة الدقيقــة الربوبيوتيكيــة 
الغــراض مكمــالت الحميــة الغذائيــة والتغذيــة ومكمــالت الحميــة الغذائيــة، 
مســتحرضات القضــاء عــى الحــرات الطفيليــة، مبيــدات الفطريــات و 
مبيــدات االعشــاب، املكمــالت الغذائيــة ومكونــات للمــواد الغذائيــة وتحديــدا 
االضافــات الغذائيــة العــالف الحيوانــات ولالعــالف جميعهــا الغــراض طبيــة، 
االمينيــة  واالحــامض  واملعــادن  الفيتامينــات  اساســها  غذائيــة  مكمــالت 
واملغذيــات الدقيقــة، الفيتامينــات ومســتحرضات الفيتامــن، مســتحرضات 
ومكمــالت غذائيــة تحتــوي عــى الفيتامينــات لالســتعامل الطبــي والبيطــري 
عــى  تحتــوي  غذائيــة  ومكمــالت  الفيتامــن  مســتحرضات  وتحديــدا 
ــتحرضات  ــدا مس ــن وتحدي ــى الفيتام ــتحرضات تحتــوي ع ــن، مس الفيتام
ــات،  ــالف الحيوان ــراب واع ــام وال ــة يف الطع ــتعملة كاضاف ــن املس الفيتام
مســتحرضات بيولوجيــة ومســتحرضات تشــخيصية وكواشــف كيامويــة 
وتحديــدا مســتحرضات بيولوجيــه الغــراض طبيــة او بيطريــة وكواشــف 
كيامويــة جميعهــا الســتعامل طبــي او بيطــري، كائنــات دقيقــة الســتعامل 
ومســتحرضات  املخــربي  الــزرع  كائنــات  وتحديــدا  بيطــري  او  طبــي 
الكائنــات الدقيقــة الربوبيوتيكيــة الغــراض الحميــة الغذائيــة واملكمــالت 
الغذائيــة، الكائنــات الدقيقــة املســتعملة يف مضجــع الدواجــن الغــراض 
لالســتعامل  بروبيوتيكيــة  ومكونــات  مســتحرضات  وغذائيــة،  صحيــة 
الطبــي والبيطــري وتحديــدا مســتحرضات ومكونــات بروبيوتيكيــة الغــراض 
الحميــة الغذائيــة واملكمــالت الغذائيــة، االنزميــات ومســتحرضات االنزميــات 
الحيوانــات  لغــذاء  اضافــات  وتحديــدا  البيطــري  او  الطبــي  لالســتعامل 
وتحديــدا االنزميــات املســتعملة يف طعــام الحيوانــات ملســاعدتها عــى 
ــة،  ــة او بيطري ــراض طبي ــات الغ ــتحرضات االنزمي ــات ومس ــم، االنزمي الهض
اضافــات لغــذاء الحيوانــات وتحديــدا االنزميــات املســتعملة يف اعــالف 

ــم.  ــى الهض ــاعدتها ع ــات ملس الحيوان

In Respect of: Pharmaceutical preparations for use in drug delivery 
systems, namely, drug delivery systems comprising polymer or 
biopolymer-based matrices and compositions for the continuous 
release of a wide variety of therapeutic agents; veterinary preparations 
consisting of vitamins and carotenoids for use as supplements for feed 
and drinking water for poultry; penicillin preparations; antibiotics 
and chemical and biochemical pharmaceutical preparations for 
treating bacterial infections and viruses; hygienic preparations for 
medical use, namely, bandages for skin wounds and disinfectants for 
hygienic purposes; dietetic substances for medical use, namely, dietary 
preparations in the nature of dietetic foods and dietary supplements 
for medical use; dietary food supplements; dietary and nutritional 
supplements; dietary supplements for animals; medicated animal feed 
and fodder additives for medical purposes; cultures and preparations 
of probiotic microorganisms for dietetic and nutritional supplement 
purposes and dietary supplements; vermin destroying preparations; 
fungicides and herbicides; food-supplements and ingredients for 
foodstuffs, namely, nutritional additives, for animal feed and for 
fodder, all for medical purposes; food-supplements with a base of 
vitamins, minerals, amino acids and micronutrients; vitamins and 
vitamin preparations; vitamin containing preparations and supplements 
for medical and veterinary use, namely, vitamin preparations and 
vitamin supplements; vitamin containing preparations, namely, vitamin 
preparations, for use as additive in food, drink, animal feed and 
fodder; biological preparations, diagnostic preparations and chemical 
reagents, namely, biochemical preparations for medical or veterinary 
purposes and chemical reagents all for medical or veterinary use; 
micro-organisms for medical and veterinary use, namely, cultures and 
preparations of probiotic microorganisms for dietetic and nutritional 
supplement purposes; micro-organisms for use in poultry beds for 
sanitary and nutritional purposes; prebiotic and probiotic preparations 
and compositions for medical and veterinary use, namely, prebiotic 
and probiotic preparations and compositions for dietetic and nutritional 
supplement purposes; enzymes and enzyme preparations for medical or 
veterinary use, namely, animal feed additives, namely, enzymes for use 
in animal feeds to assist in digestion; enzymes and enzyme preparations 
for medical or veterinary purposes; animal feed additives, namely, 
enzymes for use in animal feeds to assist in digestion. 

 .In the name of: DSM IP Assets B.Vبأسم: دي إس إم اي يب أستس يب.يف. 

 Address: Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, Netherlandsالعنوان: هت أوفرلون 1، 6411 يت هريلن، هولندا 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 
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( 215)

 Trade Mark No.: 33176العالمة التجارية رقم: 33176 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 21/02/2018التاريخ: 2018/02/21 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 In the name of: Arabian Nama Apparels Co. Ltdبأسم: رشكة منا العربية لأللبسة املحدودة 

ــة  ــة العربي ــدة 21484، اململك ــوان: ص.ب. 17072، ج العن
الســعودية 

Address: P.O. Box 17072, Jeddah 21484, Saudi Arabia 

 219 الفكريــه ص.ب  للملكيــه  التبليــغ: ســامس  عنــوان 
فلســطن  نابلــس- 

Address for Services: 

( 216)

 Trade Mark No.: 33177العالمة التجارية رقم: 33177 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 21/02/2018التاريخ: 2018/02/21 

 .In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

لالســترياد  جــروب  املســك  نــور  رشكــة  بأســم: 
عامــة  عاديــة  والتســويق 

In the name of: Sharekat Noor Almesk Group 
Llisterad Waltasweq Adiya Ammah 

العنــوان: الخليــل -شــارع الســالم - خلــف البنــك 
العــريب 

Address: Hebron – ALsalam st. behind arab bank 

عنــوان التبليــغ: الخليــل - شــارع الســالم -خلــف 
البنــك العــريب 

Address for Services: 
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( 217)

 Trade Mark No.: 33178العالمة التجارية رقم: 33178 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 21/02/2018التاريخ: 2018/02/21 

وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  اإلعــامل  وتوجيــة 

In Respect of: Advertising ,business management 
;business Administration;office functions 

 In the name of: sharekat noor almesk groupبأسم: رشكة نور املسك جروب 
llisterad w altasweq 

العنــوان: الخليــل -شــارع الســالم - خلــف البنــك 
العــريب 

Address: Hebron – ALsalam st. behind arab bank 

عنــوان التبليــغ: الخليــل - شــارع الســالم -خلــف 
البنــك العــريب 

Address for Services: 

( 218)

Trade Mark No.: 33179العالمة التجارية رقم: 33179 

In Class: 35يف الصنف: 35 

Date: 21/02/2018التاريخ: 2018/02/21 

وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  اإلعــامل  وتوجيــة 

In Respect of: Advertising ,business management 
;business Administration;office functions 

 In the name of: sharekat noor almesk groupبأسم: رشكة نور املسك جروب 
llisterad w altasweq 

العنــوان: الخليــل -شــارع الســالم - خلــف البنــك 
العــريب 

Address: Hebron – ALsalam st. behind arab bank 

عنــوان التبليــغ: الخليــل - شــارع الســالم -خلــف 
البنــك العــريب 

Address for Services: 
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( 219)

 Trade Mark No.: 33180العالمة التجارية رقم: 33180 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 21/02/2018التاريخ: 2018/02/21 

مــن اجــل: مســتحرضات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى 
مســتحرضات   ، املالبــس  ويك  غســل  يف  تســتعمل 
تنظيــف وصقــل وجــيل وكشــط ، صابــون ، عطــور وزيــوت 
عطريــة ، مســتحرضات تجميــل، غســول )لوشــن للشــعر( ، 

ــنان  ــات أس منظف

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. 

بأســم: رشكــة نــور املســك جــروب لالســترياد والتســويق 
عاديــة عامــة 

In the name of: Sharekat Noor Almesk Group Llisterad 
Waltasweq Adiya Ammah 

 Address: Alkhalel Shar’e Alsalam Khalf Albankالعنوان: الخليل شارع السالم خلف البنك العريب 
Alarabi 

عنــوان التبليــغ: الخليــل - شــارع الســالم -خلــف البنــك 
العــريب 

Address for Services: 

( 220)

 Trade Mark No.: 33182العالمة التجارية رقم: 33182 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: SHARIKAT ALSONDOSبأسم: رشكة السندس الخرضاء للزي الرعي 
ALKHADRA` LILZIY ALSHARII 

 Address: jenen - burj alnafaaالعنوان: جنن - برج النفاع 

وداد  عــامرة   - الداخليــة  دوار   - جنــن  التبليــغ:  عنــوان 
 0598419635 ط3   - الســعد 

Address for Services: 
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( 221)

 Trade Mark No.: 33183العالمة التجارية رقم: 33183 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 `In the name of: SHARIKT ALSONDOS ALKHADRAبأسم: رشكة سندس الخرضاء للزي الرعي 
LILZIY ALSHARII 

 Address: jenen - burj alnafaaالعنوان: جنن - برج النفاع 

عنــوان التبليــغ: جنــن - دوار الداخليــة - عــامرة وداد الســعد - ط3 
 0598419635

Address for Services: 

( 222)

 Trade Mark No.: 33184العالمة التجارية رقم: 33184 

 In Class: 6يف الصنف: 6 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: DOOE LOCKS AND HANDLESمن اجل: زراغيل وسكاكر وايدي ابواب 
AND CYLINDERS AND ACCESSORIES 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa alبأسم: رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة 
sinaa 

العنــوان: الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة الرامــة 
- ص ب 176 

Address: hebron - qezoon street - alrame area - 
p.o.Box 176 

عنــوان التبليــغ: الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة 
ــة - ص ب 176 الرام

Address for Services: hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176 
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223

 Trade Mark No.: 33185العالمة التجارية رقم: 33185 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 `In the name of: SHARIKAT ALSONDOA ALKHADRAبأسم: رشكة السندس الخرضاء للزي الرعي 
LILZIY ALSHARII 

 Address: jenen - burj alnafaaالعنوان: جنن - يرج النفاع 

عنــوان التبليــغ: جنــن - دوار الداخليــة - عــامرة وداد الســعد - ط3 
 0598419635

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 224)

 Trade Mark No.: 33186العالمة التجارية رقم: 33186 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: SHARIKAT ALSONDOSبأسم: رشكة السندس الخرضاء للزي الرعي 
ALKHADRA` LILZIY ALSHARII 

 Address: jenen - burj alnafaaالعنوان: جنن - برج النفاع 

عنــوان التبليــغ: جنــن - دوار الداخليــة - عــامرة 
 0598419635 ط3  الســعد  وداد 

Address for Services: 
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( 225)

 Trade Mark No.: 33187العالمة التجارية رقم: 33187 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: BATTARESمن اجل: بطاريات لاللعاب 

 In the name of: AL JABARI FOR TRADINGبأسم: رشكة الجعربي للتجارة والتسويق 
AND MARKTING CO 

العنــوان: الخليــل الشــعابة بجانــب مصنــع الجربينــي 
ــان 0599203068  لاللب

Address: HEBRON 

عنــوان التبليــغ: الخليــل الشــعابة بجانــب مصنــع 
 0599203068 لاللبــان  الجربينــي 

Address for Services: HEBRON 

( 226)

 Trade Mark No.: 33188العالمة التجارية رقم: 33188 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: SHARIKAT ALSONDOSبأسم: رشكة السندس الخرضاء للزي الرعي 
ALKHADRA` LILZIY ALSHARII 

 Address: jenen - burj alnafaaالعنوان: جنن - برج النفاع 

عنــوان التبليــغ: جنــن - دوار الداخليــة - عــامرة 
 0598419635 ط3  الســعد  وداد 

Address for Services: 
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( 227)

 Trade Mark No.: 33189العالمة التجارية رقم: 33189 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: SHARIKAT ALSONDOSبأسم: رشكة السندس الخرضاء للزي الرعي 
ALKHADRA` LILZIY ALSHARII 

 Address: jenen - burj alnafaaالعنوان: جنن - برج النفاع 

عنــوان التبليــغ: جنــن - دوار الداخليــة - عــامرة 
 0598419635 ط3  الســعد  وداد 

Address for Services: 

( 228)

 Trade Mark No.: 33190العالمة التجارية رقم: 33190 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: SHARIKAT ALSONDOSبأسم: رشكة السندس الخرضاء للزي الرعي 
ALKHADRA` LILZIY ALSHARII 

 Address: jenen - burj alnafaaالعنوان: جنن - برج النفاع 

عنــوان التبليــغ: جنــن - دوار الداخليــة - عــامرة 
 3 ط  الســعد  وداد 

Address for Services: 
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( 229)

 Trade Mark No.: 33191العالمة التجارية رقم: 33191 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: SHARIKAT ALSONDOSبأسم: رشكة السندس الخرضاء للزي الرعي 
ALKHADRA` LILZIY ALSHARII 

 Address: jenen - burj alnafaaالعنوان: جنن - برج النفاع 

عنــوان التبليــغ: جنــن - دوار الداخليــة - عــامرة 
الــوداد - ط3 

Address for Services: 

( 230)

 Trade Mark No.: 33193العالمة التجارية رقم: 33193 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

ولحــوم  واألســامك  اللحــوم  اجــل:  مــن 
فواكــه  اللحــم,  ,خالصــات  والصيــد  الدواجــن 
وخــرضوات محفوظــة ومجففــة, مطهــوة, هــالم 
)جيل(,ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر,البيض 
لــألكل.  الصالحــة  والدهــون  ,الزيــوت  والحليــب 

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. 

بأســم: رشكــة الجربينــي ملنتجــات األلبــان واملــواد 
الغذائيــة 

In the name of: Al-jebrini for dairy & food 
industries co 

 Address: hebronالعنوان: الخليل 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: * 
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( 231)

 Trade Mark No.: 33192العالمة التجارية رقم: 33192 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 22/02/2018التاريخ: 2018/02/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: SHARIKAT ALSONDOSبأسم: رشكة السندس الخرضاء للزي الرعي 
ALKHADRA` LILZIY ALSHARII 

 Address: jenen - burj alnafaaالعنوان: جنن - برج النفاع 

عنــوان التبليــغ: جنــن - دوار الداخليــة - عــامرة 
 3 ط  الســعد  وداد 

Address for Services: 

( 232)

 Trade Mark No.: 33194العالمة التجارية رقم: 33194 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

 ;In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل: خدمات توفري االطعمة واملروبات 
temporary accommodation. 

 In the name of: shareket elhalawanjee lelhalaweatبأسم: رشكة الحلونجي للحلويات الرقية م .خ.م 
elsharqeia 

 Address: nablus - sufian street - jawwal 0598990665العنوان: نابلس-شارع -سفيان جوال 0598990665 

جــوال:  ســفيان  شــارع  نابلــس  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 9 2 3 4 0 8 0

Address for Services: 
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( 233)

 Trade Mark No.: 33195العالمة التجارية رقم: 33195 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

 In Respect of: Datesمن اجل: متور 

بأســم: رشكــة ترمســعيا للزراعــة والنخيــل مســاهمة 
خصوصيــة 

In the name of: Sharekat Tormusaya Lelzera’a 
Walnakhel Mosahama Khososiya 

 Address: Tormusaya Ramallahالعنوان: ترمسعيا رام الله 

 Address for Services: Tormusaya Ramallahعنوان التبليغ: ترمسعيا رام الله 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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( 234)

 Trade Mark No.: 33196العالمة التجارية رقم: 33196 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

مــن اجــل: االعالنــات، تنظيــم االعــامل، ادارة االعــامل، 
ــامل او  ــاعدة الدارة االع ــات املس ــي، خدم ــاط املكتب النش
االنشــطة التجاريــة لــركات صناعيــة او تجاريــة, تنظيــم 
التجاريــة،  او  االعالنيــة  للغايــات  التجاريــة  املعــارض 
رشكــة  قبــل  مــن  املقدمــة  الرويجيــة  الخدمــات 
تجاريــة مــن خــالل اصــدار بطاقــات املحــالت التجاريــة 
أو  واإلعــالن  الدعايــة  منــاذج  إعــداد  للعمالء،خدمــات 
ترويــج املبيعــات، تحريــر النصــوص االعالنيــة، خدمــات 
عــرض عامــة، خدمــات املســاعدة لتشــغيل رشكــة تجاريــة 
عــى مبــدأ االمتيــاز، عــرض املنتوجــات، ترويــج املبيعــات 
ــج  ــة، تروي ــزادات عام ــات يف م ــرى(، املبيع ــراف اخ )الط
املســاعدة  خدمــات  التســوق،  مراكــز  ادارة  وخدمــات 
ــة  ــات معالج ــن طلب ــون م ــي تتك ــة الت ــطة التجاري لالنش
ــترياد  ــة، وكاالت االس ــاالت عاملي ــبكات اتص ــالل ش ــن خ م
والتصديــر، االعــالن املبــارش عــى شــبكة كمبيوتــرات، 
خدمــات التوريــد لالطــراف االخــرى )رشاء املنتوجــات 
ادارة  العينــات،  توزيــع  اخــرى(،  لــركات  والخدمــات 
امللفــات املحوســبة، العالقــات العامــة، وكاالت االنبــاء 
ــري  ــع، تأج ــري االت البي ــات، تاج ــة، وكاالت االعالن التجاري
واإلعــالن،  الدعايــة  مــواد  نــر  اإلعالنيــة،  املســاحات 
املســاعدة يف إدارة األعــامل، البحــث عــن املعلومــات 
املعلومــات  تجميــع  حاســوب،  ملفــات  يف  لالخريــن 
يف قواعــد بيانــات حاســوب، النســخ، تحضــري أعمــدة 
الدعايــة واإلعــالن، املســاعدة يف إدارة األعــامل التجاريــة 
اإلعــالن  التمثيــل،  فنــاين  أعــامل  إدارة  الصناعيــة،  أو 
واإلعــالن،  الدعايــة  مــواد  تحديــث  املبــارش،  بالربيــد 
اإلعالنــات،  لصــق  الســوق،  دراســات  الوثائــق،  نســخ 
الدعايــة واإلعــالن الخارجــي، إســتطالعات الــرأي، تنظيــم 
ــوص  ــر نص ــوب، ن ــات حاس ــد بيان ــات يف قواع املعلوم
الدعايــة واإلعــالن، وكاالت البيــع وترتيــب خدمــات البيــع، 
ــت،  ــة كان ــاي طريق ــة ب ــة وبالتجزئ ــع بالجمل ــات البي خدم
خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، وذلــك 

ــا.  ــا و رشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام لتمك

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: Haitham Oqab Asaad Kabhaبأسم: هيثم عقاب أسعد قبها 

 Address: Palestine, Jeninالعنوان: فلسطن، جنن 

ــرية  ــز الب ــرية، مرك ــامل، الب ــالل ك ــغ: ب ــوان التبلي عن
التجــاري/ ط6. 

Address for Services: 
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( 235)

 Trade Mark No.: 33197العالمة التجارية رقم: 33197 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

مــن  للوقايــة  البريــة  الصيدليــة  املســتحرضات  اجــل:  مــن 
وعــالج االمــراض الفريوســية وامــراض جهــاز املناعــة وااللتهابــات 
ــي  ــاز العصب ــراض الجه ــة وأم ــة الدموي ــب واالوعي ــراض القل وام
املركــزي واالالم واالمــراض الجلديــة وامــراض التهــاب املعــدة 
واالمعــاء واالمــراض املعديــة ذات العالقــة واالمراض االســتقالبية 
وامــراض االورام وامــراض العيــون وامــراض الجهــاز التنفــي، 

اللقاحــات. 

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 & Johnsonبأسم: جونسون اند جونسون 

ــون  ــد جونس ــون ان ــرييس، ون جونس ــن نيوج ــة م ــوان: رشك العن
ــدة  ــات املتح ــرييس، 08933، الوالي ــو ج ــك، ني ــو برانزوي ــالزا، ني ب

ــة  االمريكي

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

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 236)

 Trade Mark No.: 33198العالمة التجارية رقم: 33198 

 In Class: 2يف الصنف: 2 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

ــك  ــات الل ــك ، مرقق ــات، الل ــان( والورنيش ــات ) الده ــل: البوي ــن اج م
، مرققــات الدهانــات ، املــواد الحافظــة ضــد الصــدأ وضــد نخــر 
 ، والصباغــة(  التلويــن  مــواد   ( موردانتــس  ؛  ملونــات  الخشــب، 
الراتنجــات الطبيعيــة الخــام ، مثبتــات اللــون ، معــادن يف شــكل 

رقائــق ومســحوق للرســامن والديكــور، والفنانــن. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers, Thinners for 
lacquers, Thinners for paints, preservatives against rust and 
against deterioration of wood, colorants, mordants, raw 
natural resins, Color stabilizers , metals in foil and powder 
form for painters, decorators and artists. 

 In the name of: Al-Etabi Co. for General Tradeبأسم: رشكة العطايب للتجارة العامة 

 Address: Karkafeh St. 732 – Bethlehem - Palestineالعنوان: شارع الكركفة 732 – بيت لحم – فلسطن 

 - Address for Services: Karkafeh St. 732 – Bethlehemعنوان التبليغ: شارع الكركفة 732 – بيت لحم – فلسطن 
Palestine 
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( 237)

 Trade Mark No.: 33199العالمة التجارية رقم: 33199 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

مــن اجــل: االســترياد والتســويق والبيــع بالتجزئــة وخدمــات بيــع 
ــري  ــح الغ ــع لصال ــن البضائ ــكيلة م ــع تش ــات تجمي ــة ، خدم الجمل
ــردوات  ــات والخ ــن الدهان ــن م ــامل النجاري ــق بأع ــا يتعل ــن كل م م
مــن  الزبائــن  عامــة  لتمكــن  نقلهــا(  )باســتثناء  واألخشــاب، 
ــل  ــدم مث ــد تق ــع وق ــك البضائ ــح ورشاء تل ــكل مري ــا بش معاينته
هــذه الخدمــات مــن خــالل متاجــر البيــع بالتجزئــة أو أســواق 
ــالل  ــن خ ــة أو م ــاط اإللكروني ــطة األوس ــة أو بواس ــع بالجمل البي

ــد.  ــرب الربي ــب ع ــات الطل كتالوج

In Respect of: Import, Marketing and retail and wholesale 
services, The bringing together, for the benefit of others of: 
everything of paints ,wood and hardware related to carpenters’ 
work, (excluding the transport thereof) 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 

 In the name of: Al-Etabi Co. for General Tradeبأسم: رشكة العطايب للتجارة العامة 

 Address: Karkafeh St. 732 – Bethlehem - Palestineالعنوان: شارع الكركفة 732 – بيت لحم – فلسطن 

 Address for Services: Karkafeh St. 732 – Bethlehem - Palestineعنوان التبليغ: شارع الكركفة 732 – بيت لحم – فلسطن 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 238)

 Trade Mark No.: 33200العالمة التجارية رقم: 33200 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

مــن اجــل: النقـــل وتغليــف وتخزيــن الســـلع وتســليم البضائــع 
املتعلقــة بأعــامل النجاريــن مــن الدهانــات والخردوات واألخشــاب 

In Respect of: Transport; packaging and storage of goods; 
delivery of goods relating to: carpenters’ work such as paints 
,wood and hardware . 

 In the name of: Al-Etabi Co. for General Tradeبأسم: رشكة العطايب للتجارة العامة 

 Address: Karkafeh St. 732 – Bethlehem - Palestineالعنوان: شارع الكركفة 732 – بيت لحم – فلسطن 

 Address for Services: Karkafeh St. 732 – Bethlehem - Palestineعنوان التبليغ: شارع الكركفة 732 – بيت لحم – فلسطن 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 239)

 Trade Mark No.: 33201العالمة التجارية رقم: 33201 

 In Class: 10يف الصنف: 10 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

واالدوات،  والجراحيــة،  الطبيــة  والعــدد  األجهــزة  اجــل:  مــن 
املفِصــل؛  وللتنظــري  وللتنظــري،  للجراحــة،  واألدوات  واملعــدات، 
املجــال  يف  وللعاملــن  للمــرىض،  التغطيــة  ومــالءات  وأقمشــة 
االصطناعيــة  واملفاصــل  واملعــدات؛  الطبيــة،  األجهــزة  الطبــي، 

االصطناعيــة.  املفاصــل  وأجــزاء 

In Respect of: Medical and surgical apparatus, tools, 
equipment, and instruments for surgery, endoscopy, and 
arthroscopy; covering cloths and sheets for patients, medical 
personnel, medical apparatus, and equipment; artificial joints 
and artificial joint parts. 

 .In the name of: Arthrex, Incبأسم: أرثيكس، إنك. 

العنــوان: 1370 كريكســايد بلفــد.، نابليــس، اف أل 34108، الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة 

Address: 1370 Creekside Blvd., Naples, FL 34108, USA 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
ــرية  الب

Address for Services: 

( 240)

 Trade Mark No.: 33202العالمة التجارية رقم: 33202 

 In Class: 10يف الصنف: 10 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

واالدوات،  والجراحيــة،  الطبيــة  والعــدد  األجهــزة  اجــل:  مــن 
املفِصــل؛  وللتنظــري  وللتنظــري،  للجراحــة،  واألدوات  واملعــدات، 
املجــال  يف  وللعاملــن  للمــرىض،  التغطيــة  ومــالءات  وأقمشــة 
االصطناعيــة  واملفاصــل  واملعــدات؛  الطبيــة،  األجهــزة  الطبــي، 

االصطناعيــة.  املفاصــل  وأجــزاء 

In Respect of: Medical and surgical apparatus, tools, 
equipment, and instruments for surgery, endoscopy, and 
arthroscopy; covering cloths and sheets for patients, medical 
personnel, medical apparatus, and equipment; artificial joints 
and artificial joint parts. 

 .In the name of: Arthrex, Incبأسم: أرثيكس، إنك. 

العنــوان: 1370 كريكســايد بلفــد.، نابليــس، اف أل 34108، الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة 

Address: 1370 Creekside Blvd., Naples, FL 34108, USA 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
ــرية  الب

Address for Services: 
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( 241)

 Trade Mark No.: 33203العالمة التجارية رقم: 33203 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

 In Respect of: resturant servicesمن اجل: خدمات املطاعم 

 In the name of: youth investors companyبأسم: رشكة يوث انفزتورز النشاء وادارة املطاعم 

 Address: al khalilالعنوان: الخليل عن خري الدين /عامرة الستي سنر 

عنــوان التبليــغ: الخليــل عــن خــري الديــن /عــامرة الســتي 
ســنر 

Address for Services: al khalil 

( 242)

 Trade Mark No.: 33204العالمة التجارية رقم: 33204 

 In Class: 14يف الصنف: 14 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

مــن اجــل: املعــادن النفيســة وكل خليــط منهــا واملنتجــات 
املصنوعــة مــن معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا، غــري الــواردة 
ــة، أدوات  ــار الكرمي ــرات، واألحج ــرى، املجوه ــات أخ يف فئ

قيــاس الوقــت وأدوات قيــاس الوقــت الدقيقــة. 

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 

ــة  ــاهمة الخصوصي ــرات املس ــز املجوه ــة مرك ــم: رشك بأس
ــدودة  املح

In the name of: SHAREKAT MARKAZ EL 
MOJAWHARAT LTD COMPANY 

 Address: Ramallah Dowar el se’aaالعنوان: رام الله دوار الساعة 

 Address for Services: Ramallah Dowar el se’aaعنوان التبليغ: رام الله دوار الساعة 
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( 243)

 Trade Mark No.: 33205العالمة التجارية رقم: 33205 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 25/02/2018التاريخ: 2018/02/25 

ــامل  ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واإلع ــات الدعاي ــل: خدم ــن اج م
ــي.  ــاط املكتب ــل النش وتفعي

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

الخصوصيــة  املســاهمة  املجوهــرات  مركــز  رشكــة  بأســم: 
ة  ود ملحــد ا

In the name of: SHAREKAT MARKAZ EL MOJAWHARAT 
LTD COMPANY 

 Address: Ramallah Dowar el se’aaالعنوان: رام الله دوار الساعة 

 Address for Services: Ramallah Dowar el se’aaعنوان التبليغ: رام الله دوار الساعة 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 244)

 Trade Mark No.: 33206العالمة التجارية رقم: 33206 

 In Class: 7يف الصنف: 7 

 Date: 26/02/2018التاريخ: 2018/02/26 

ــورات  ــراوح املوط ــركات، م ــورات واملح ــط املوط ــل: قش ــن اج م
آالت،  مــن  اجــزاء   ( مضخــات  )آالت(،  مضخــات  واملحــركات، 
املركبــات  لغــري  املطلقــة  العجــالت  موطــورات(،  او  محــركات 
األرضيــة، القابضــات لغــري املركبــات األرضيــة، اجهــزة القيــادة 

واملحــركات  املوطــورات  فاصــالت  لــآالت،  )الهوائيــة-( 

In Respect of: Belts for motors and engines, fans for motors 
and engines, pumps (machines), pumps (parts of machines, 
engines or motors), freewheels other than for land vehicles, 
clutches other than for land vehicles, controls (Pneumatic-) for 
machines, motors and engines separators 

 In the name of: YANTAI WINHERE AUTO-PARTبأسم: ينتاي وينهري اتو-بارت مانيوفاكتشارينغ كو., ال يت دي. 
MANUFACTURING CO., LTD. 

العنــوان: ينتــاي اكونوميــك تيكنيــكال ديفيلومبنــت اريــا اوف 
شــاندونغ, الصــن 

Address: Yantai Economic Technical Development Area Of 
Shandong, China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 245)

 Trade Mark No.: 33207العالمة التجارية رقم: 33207 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 26/02/2018التاريخ: 2018/02/26 

الهيــاكل  املركبــات(،  )اضافــات  )هــواء-(  املضخــات  اجــل:  مــن 
الدوائــر  )للمركبــات(،  املعدنيــة  الهيــاكل  )للســيارات(،  املعدنيــة 
االرضيــة،  للمركبــات  التعشــيق  اجهــزة  للمركبــات،  الهيدروليكيــة 
ــات،  ــل املركب ــة ، فرام ــات االرضي ــات، للمركب ــورات، الكهربائي املوط
االربطــة ملحــاور العجــالت، العجــالت املطلقــة للمركبــات االرضيــة، 
املضخــات للســيارات، ممتصــات الصدمــات للســيارات، بطانــات 
الفرامــل للمركبــات، البطانــات )الفرامــل-( للمركبــات، احذيــة )الفرامل 
-( للمركبــات، سالســل القيــادة للمركبــات االرضيــة، القطــع )الفرامــل -( 
للمركبــات، اجهــزة التعشــيق املخفضــة للمركبــات االرضيــة، املركبات 
) قضبــان الوصــل لــالرض –(، غــري اجــزاء املوطــورات واملحــركات، 
االبــواب الخلفيــة اآلليــة )ايــة ام.( )اجــزاء مــن املركبــات االرضيــة(، 

ــات  ــالت املركب ــاور عج مح

In Respect of: Pumps (Air –) (vehicles accessories), chassis 
(Automobile -), chassis (Vehicle -) , hydraulic circuits for 
vehicles, gearing for land vehicles, motors, electric, for 
land vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, 
freewheels for land vehicles, bumpers for automobiles, shock 
absorbers for automobiles, brake linings for vehicles, linings 
(Brake –) for vehicles, shoes (Brake -) for vehicles, driving 
chains for land vehicles, segments (Brake -) for vehicles, 
reduction gears for land vehicles, vehicles (connecting rods 
for land –), other than parts of motors and engines, power 
tailgates (Am.) (parts of land vehicles), hubs for vehicle 
wheels 

 In the name of: YANTAI WINHERE AUTO-PARTبأسم: ينتاي وينهري اتو-بارت مانيوفاكتشارينغ كو., ال يت دي. 
MANUFACTURING CO., LTD. 

اوف  اريــا  ديفيلومبنــت  تيكنيــكال  اكونوميــك  ينتــاي  العنــوان: 
الصــن  شــاندونغ, 

Address: Yantai Economic Technical Development Area Of 
Shandong, China 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh :عنوان التبليغAddress for Services: 

 ( 246)

 Trade Mark No.: 33208العالمة التجارية رقم: 33208 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 26/02/2018التاريخ: 2018/02/26 

والتابيــوكا  واألرز  والــكاكاو  والســكر  والشــاي  الــن  اجــل:  مــن 
والســاجور، ومــا يقــوم مقــام الــن، املتــة- الدقيــق واملســتحرضات 
املصنوعــة مــن الحبــوب– الخبــز والكعــك والفطائــر والحلويــات– 
مقبــالت  غذائيــة–  مســاحيق  الخبيــز–  ومســحوق  الخمــرية 
الثلــج–  املثلجــات–  عــى  والطحينــة-  الحــالوة  غذائيــة– 
ــردل–  ــح– الخ ــى املل ــود- ع ــل األس ــل والعس ــل النح ــة- عس البوظ
الفلفــل– التوابــل– الخــل– الصلصــة- الشــوكوالته واملغطســات 
العلكــة–  الســكاكر–  ملبســة-  شــوكوالته  حبــوب  والبســكويت– 
ــدان.  ــس– قضامــة ســكرية– فون ــال– ملب ــاص األطف ــة– مص الراح

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: SHAREKT MALEK ZALLOUM FORبأسم: رشكة مالك زلوم لالسترياد والتوزيع 
IMPORT AND DISTRIBUTING 

 Address: ALKHALEELالعنوان: الخليل برئ املحجر 2229595 

 Address for Services: ALKHALEELعنوان التبليغ: الخليل برئ املحجر 2229595 
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( 247)

 Trade Mark No.: 33209العالمة التجارية رقم: 33209 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 26/02/2018التاريخ: 2018/02/26 

 In Respect of: COALمن اجل: الفحم الصناعي والطبيعي 

 In the name of: RAFAT IBRAHEM MOH TANENEHبأسم: رافت ابراهيم محمد طنينه 

 Address: HEBRONالعنوان: الخليل ترقوميا 

 Address for Services: HEBRONعنوان التبليغ: الخليل ترقوميا 

( 248)

 Trade Mark No.: 33210العالمة التجارية رقم: 33210 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 26/02/2018التاريخ: 2018/02/26 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واالعــالن وادارة وتوجيــه االعــامل 
وتفعيــل النشــاط املكتبــي 

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: Jehad Mohammad Ali Dali / Shukri Alawiبأسم: جهاد محمد عيل دايل / شكري علوي محمود علوي 
Mahmoud Alawi 

 Address: Ramallah Share’ Rokab- Emaret Al-Zomordahالعنوان: رام الله شارع ركب عامرة زمردة 

-Address for Services: Ramallah Share’ Rokab- Emaret Alعنوان التبليغ: رام الله شارع ركب عامرة زمردة 
Zomordah 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق 
باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات 

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 249)

 Trade Mark No.: 33211العالمة التجارية رقم: 33211 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 26/02/2018التاريخ: 2018/02/26 

 In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل: خدمات توفري االطعمة واملروبات 

 In the name of: Jehad Mohammad Ali Dali / Shukri Alawiبأسم: جهاد محمد عيل دايل / شكري علوي محمود علوي 
Mahmoud Alawi 

 Address: Ramallah Share’ Rokab- Emaret Al-Zomordahالعنوان: رام الله شارع ركب عامرة زمردة 

-Address for Services: Ramallah Share’ Rokab- Emaret Alعنوان التبليغ: رام الله شارع ركب عامرة زمردة 
Zomordah 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 250)

 Trade Mark No.: 33212العالمة التجارية رقم: 33212 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 26/02/2018التاريخ: 2018/02/26 

ــغ  ــل التب ــغ، بدائ ــات التب ــع، منتج ــام او املصن ــغ الخ ــل: التب ــن اج م
ــخن  ــرض التس ــون لغ ــر يك ــا ذك ــع م ــة(، جمي ــراض طبي ــس الغ )لي
واالجــزاء  الكرونيــة  ادوات  املدخنــن،  ولــوازم  الحــرق  وليــس 

ــغ.  ــخن التب ــدف تس ــا به ــة له التابع

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); 
all for the purpose of being heated but not burnt; smokers’ 
articles; electronic devices and their parts for the purpose of 
heating tobacco 

 In the name of: British American Tobacco (Brands) Limitedبأسم: بريتش أمرييكان توباكو )براندز( مليتد 

ــل بليــس، لنــدن دبليــو يس2ار 2يب  ــوب هــاوس، 4 متب ــوان: غل العن
جــي، اململكــة املتحــدة 

Address: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
اللــه  74,رام 

Address for Services: 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 155

( 251)

 Trade Mark No.: 33213العالمة التجارية رقم: 33213 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

مــن اجــل: االعالنــات، تنظيــم االعــامل، ادارة االعــامل، النشــاط 
املكتبــي، خدمــات املســاعدة الدارة االعــامل او االنشــطة التجاريــة 
لــركات صناعيــة او تجاريــة, تنظيــم املعــارض التجاريــة للغايــات 
ــل  ــن قب ــة م ــة املقدم ــات الرويجي ــة، الخدم ــة او التجاري االعالني
ــة  ــالت التجاري ــات املح ــدار بطاق ــالل اص ــن خ ــة م ــة تجاري رشك
ترويــج  أو  واإلعــالن  الدعايــة  منــاذج  إعــداد  للعمالء،خدمــات 
املبيعــات، تحريــر النصــوص االعالنيــة، خدمــات عــرض عامــة، 
ــدأ االمتيــاز،  خدمــات املســاعدة لتشــغيل رشكــة تجاريــة عــى مب
عــرض املنتوجــات، ترويــج املبيعــات )الطــراف اخــرى(، املبيعــات 
التســوق،  مراكــز  ادارة  وخدمــات  ترويــج  عامــة،  مــزادات  يف 
خدمــات املســاعدة لالنشــطة التجاريــة التــي تتكــون مــن طلبــات 
ــترياد  ــة، وكاالت االس ــاالت عاملي ــبكات اتص ــالل ش ــن خ ــة م معالج
ــات  ــرات، خدم ــبكة كمبيوت ــى ش ــارش ع ــالن املب ــر، االع والتصدي
التوريــد لالطــراف االخــرى )رشاء املنتوجــات والخدمــات لــركات 
العالقــات  املحوســبة،  امللفــات  ادارة  العينــات،  توزيــع  اخــرى(، 
ــري االت  ــات، تاج ــة، وكاالت االعالن ــاء التجاري ــة، وكاالت االنب العام
البيــع، تأجــري املســاحات اإلعالنيــة، نــر مــواد الدعايــة واإلعــالن، 
املســاعدة يف إدارة األعــامل، البحــث عــن املعلومــات لالخريــن يف 
ملفــات حاســوب، تجميــع املعلومــات يف قواعــد بيانــات حاســوب، 
ــاعدة يف إدارة  ــالن، املس ــة واإلع ــدة الدعاي ــري أعم ــخ، تحض النس
األعــامل التجاريــة أو الصناعيــة، إدارة أعــامل فنــاين التمثيــل، 
اإلعــالن بالربيــد املبــارش، تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــالن، نســخ 
الوثائــق، دراســات الســوق، لصــق اإلعالنــات، الدعايــة واإلعــالن 
الــرأي، تنظيــم املعلومــات يف قواعــد  الخارجــي، إســتطالعات 
ــر نصــوص الدعايــة واإلعــالن، وكاالت البيــع  ــات حاســوب، ن بيان
ــاي  ــة ب ــة وبالتجزئ ــع بالجمل ــات البي ــع، خدم ــات البي ــب خدم وترتي
طريقــة كانــت، خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، 

ــا.  ــا و رشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك وذل

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 

البريــة  التنميــة  لحلــول  إينوفــا  رشكــة  بأســم: 
مة  ا ملســتد ا

In the name of: Sharekat Innova Lehelul Al-
Tanamya Al-basharya Al-Mustadama 

 Address: Palestine, Ramallahالعنوان: فلسطن، رام الله 

ــرية  ــز الب ــرية، مرك ــامل، الب ــالل ك ــغ: ب ــوان التبلي عن
ط6.  التجــاري/ 

Address for Services: 
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( 252)

 Trade Mark No.: 33214العالمة التجارية رقم: 33214 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

ــية،  ــة، تدريس ــة، تعليمي ــات تربوي ــل: خدم ــن اج م
ومــن  ثقافيــة،  خدمــات  ترفيهيــة،  تدريبيــة، 
ضمنهــا االنتــاج االذاعــي والربامــج التلفزيونيــة، 
إنتــاج  مبــارشة،  ترفيهيــة  وبرامــج  افــالم  إنتــاج 
ــق  ــي تتعل ــات الت ــة، الخدم ــور املتحرك ــج الص برام
التلفزيــوين،  االنتــاج  وإســتوديوهات  بالســينام 
والربامــج  ترفيهيــة  ســينامئية  برامــج  انتــاج 
ومبــارش،  حــي  ببــث  تعــرض  التــي  الرفيهيــة 
ــب  ــر الكت ــات ن ــه، خدم ــارِض الرفي ــات مع خدم
عــن  معلومــات  توفــري  والدوريــات  واملجــاالت 
خدمــات برمجــة تلفزيــون الزبــون للمســتفيدين 
ــة  ــت العاملي ــبكة االنرن ــالل ش ــن خ ــن م املتعددي
قواعــد  خــالل  مــن  او  االنرنــت  خــالل  مــن  او 
 ، االنرنــت  شــبكة  عــى  متوفــرة  اخــرى  بينــات 
ــيقية  ــروض موس ــة او ع ــص فني ــروض رق ــاج ع انت
ــة،  ــروض كوميدي ــجلة، ع ــم املس ــروض التكري وع
ــة  ــة حي ــابقات رياضي ــو ومس ــاب وفيدي ــاج الع انت
ــق،  ــت الح ــا يف وق ــجلة لبثه ــارشة او مس ــث مب وتب
انتــاج عــروض املســابقات الرياضيــة التــي تســجل 
قبــل ان تبــث مبــارشة للجمهــور وعــروض الحفــالت 
ــق،  ــث الالح ــجلة للب ــارشة او املس ــيقية املب املوس
ابــراز  عــروض  تنظيــم  التلفــاز،  اخبــار  عــروض 
الجوائــز  تقديــم  وعــروض  املتميــزة  املواهــب 
والتكريــم ، عــروض االزيــاء ومــا شــابه ذلــك، تزويــد 
املعومــات عــن برامــج الرفيــه عــن طريــق شــبكة 

العامليــة.  الحاســوب 

In Respect of: Educational, teaching and 
training, entertaining, sporting and culture 
services, including production of radio and 
television programs; production of films and live 
entertainment features; production of animated 
motion pictures and television features; services 
relating to cinema and television production 
studios; services relating to motion picture 
entertainment, television entertainment and to live 
entertainment performances and shows, services 
relating to the publication of books, magazines 
and periodicals; providing information on the 
applicant’s television programming services to 
multiple users via the world wide web or the 
internet or other online databases; production of 
dance shows, music shows and recorded award 
shows; comedy shows, game shows and video 
and sport events before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live 
musical concerts; TV news shows; organizing 
talent contests and music and television awards 
events; organizing and presenting displays of 
entertainments relating to style and fashion; 
providing information in the field of entertainment 
by means of global computer network. 

البريــة  التنميــة  لحلــول  إينوفــا  رشكــة  بأســم: 
املســتدامة 

In the name of: Sharekat Innova Lehelul Al-
Tanamya Al-basharya Al-Mustadama 

 Address: Palestine, Ramallahالعنوان: فلسطن، رام الله 

ــرية  ــز الب ــرية، مرك ــامل، الب ــالل ك ــغ: ب ــوان التبلي عن
التجــاري/ ط6. 

Address for Services: 
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 ( 253)

 Trade Mark No.: 33215العالمة التجارية رقم: 33215 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

 In Respect of: Wet wipesمن اجل: املناديل املبللة 

الصحيــة  املنتجــات  لصناعــة وتجــارة  بأســم: رشكــة خالــدالر 
املحــدودة  والغذائيــة 

In the name of: HALITLAR GIDA SAGLIK URUNLERI 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ــم  ــم 83414 / رق ــادة رق ــة، ج ــة الرابع ــة الصناعي ــوان: املنطق العن
ــا  ــاب / تركي ــازي عنت ــهيد كامل-غ 15، ش

Address: 4.Organize Sanayi Bolgesi, 83414 Nolu Cadde, No: 
15, Sehitkamil, Gaziantep/Turkey 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 254)

 Trade Mark No.: 33216العالمة التجارية رقم: 33216 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

مــن اجــل: املســتحرضات الصحيــة لالســتخدام الطبــي؛ حفاضــات 
صحيــة؛ ســدادات قطنيــة صحيــة؛ ضامضــات. مــواد للضــامدات؛ 
حفاضــات مصنوعــة مــن الــورق واملنســوجات لالطفــال والبالغــن 

والحيوانــات االليفــة 

In Respect of: sanitary preparations for medical use; hygienic 
pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers made of paper and textiles for babies, adults and pets 

الصحيــة  املنتجــات  لصناعــة وتجــارة  بأســم: رشكــة خالــدالر 
املحــدودة  والغذائيــة 

In the name of: HALITLAR GIDA SAGLIK URUNLERI 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ــم  ــم 83414 / رق ــادة رق ــة، ج ــة الرابع ــة الصناعي ــوان: املنطق العن
ــا  ــاب / تركي ــازي عنت ــهيد كامل-غ 15، ش

Address: 4.Organize Sanayi Bolgesi, 83414 Nolu Cadde, No: 
15, Sehitkamil, Gaziantep/Turkey 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 255)

 Trade Mark No.: 33217العالمة التجارية رقم: 33217 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

مــن اجــل: املســتحرضات الصحيــة لالســتخدام الطبــي؛ حفاضــات 
صحيــة؛ ســدادات قطنيــة صحيــة؛ ضامضــات. مــواد للضــامدات؛ 
حفاضــات مصنوعــة مــن الــورق واملنســوجات لالطفــال والبالغــن 

والحيوانــات االليفــة 

In Respect of: sanitary preparations for medical use; hygienic 
pads; hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers made of paper and textiles for babies, adults and pets 

ــة  ــة والصناع ــة والطبي ــات الصحي ــان للمنتوج ــة كالس ــم: رشك بأس
ــدودة  ــارة املح والتج

In the name of: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN URUNLERI 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ــي -  ــل رشبتج ــادة كام ــة - ج ــة الثالث ــة الصناعي ــوان: املنطق العن
ــا  ــاب / تركي ــازي عنت ــل / غ ــهيد كام ــم 46 ش رق

Address: 3.ORGANIZE SANAYI BOLGESI KAMIL 
SERBRTCI BULVARI NO:46 SEHITKAMIL / GAZIANTEP 
/ TURKIYE 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 256)

 Trade Mark No.: 33218العالمة التجارية رقم: 33218 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

الرقائــق  البســكويت,  الشــوكوالتة,  الحلويــات,  اجــل:  مــن 
العلكــة  الويفــر,  املقرمشــة, 

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers, Chewing gums 

 In the name of: TOREN GIDA SANAYI VE TICARETبأسم: رشكة توران لصناعة وتجارة املواد الغذائية املساهمة 
ANONIM SIRKETI 

العنــوان: املنطقــة الصناعيــة الرابعــة، جــادة رقــم 83420 / رقــم 8، 
شــهيد كامــل / غــازي عنتــاب / تركيــا 

Address: 4. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83420 NOLU 
CAD, NO: 8 SEHITKAMIL / GAZIANTEP / TURKIYE 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 257)

 Trade Mark No.: 33219العالمة التجارية رقم: 33219 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

مــن اجــل: الحلويــات, الشــوكوالتة, البســكويت, الرقائــق 
املقرمشــة, الويفــر, العلكــة 

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers, Chewing gums 

بأســم: رشكــة تــوران لصناعــة وتجــارة املــواد الغذائيــة 
املســاهمة 

In the name of: TOREN GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ــم 83420 /  ــادة رق ــة، ج ــة الرابع ــة الصناعي ــوان: املنطق العن
رقــم 8، شــهيد كامــل / غــازي عنتــاب / تركيــا 

Address: 4. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83420 
NOLU CAD, NO: 8 SEHITKAMIL / GAZIANTEP 
/ TURKIYE 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- :عنــوان التبليــغ
 Beereh

Address for Services: 

( 258)

 Trade Mark No.: 33220العالمة التجارية رقم: 33220 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

ــق  ــكويت, الرقائ ــوكوالتة, البس ــات, الش ــل: الحلوي ــن اج م
ــة  ــر, العلك ــة, الويف املقرمش

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers, Chewing gums 

ــة  ــواد الغذائي ــارة امل ــة وتج ــوران لصناع ــة ت ــم: رشك بأس
املســاهمة 

In the name of: TOREN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

العنــوان: املنطقــة الصناعيــة الرابعــة، جــادة رقــم 83420 / 
رقــم 8، شــهيد كامــل / غــازي عنتــاب / تركيــا 

Address: 4. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83420 
NOLU CAD, NO: 8 SEHITKAMIL / GAZIANTEP / 
TURKIYE 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 259)

 Trade Mark No.: 33221العالمة التجارية رقم: 33221 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

ــق  ــكويت, الرقائ ــوكوالتة, البس ــات, الش ــل: الحلوي ــن اج م
ــة  ــر, العلك ــة, الويف املقرمش

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers, Chewing gums 

ــة  ــواد الغذائي ــارة امل ــة وتج ــوران لصناع ــة ت ــم: رشك بأس
املســاهمة 

In the name of: TOREN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

العنــوان: املنطقــة الصناعيــة الرابعــة، جــادة رقــم 83420 / 
رقــم 8، شــهيد كامــل / غــازي عنتــاب / تركيــا 

Address: 4. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83420 
NOLU CAD, NO: 8 SEHITKAMIL / GAZIANTEP / 
TURKIYE 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

( 260)

 Trade Mark No.: 33223العالمة التجارية رقم: 33223 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

مــن اجــل: الفحــم, قوالــب فحــم, تــراب الفحــم, نفثــا 
الفحــم, فحــم الكــوك, فحــم )وقــود(, فحــم االرجيلــة 

In Respect of: Coal, Coal briquettes, coal dust, coal 
naphtha, coke, charcoal, hookah coal 

 In the name of: Sharikat Eidco Liltijarah WalIstithmarبأسم: رشكة عيدكو للتجارة واالستثامر 

ــل,  ــارة, الخلي ــن س ــن, ع ــري الدي ــن خ ــارع ع ــوان: ش العن
ــطن  ــة, فلس ــة الغربي الضف

Address: Ein Khair Edden Street, Ein Sarah, Hebron, 
The West Bank, Palestine 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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 ( 261)

 Trade Mark No.: 33224العالمة التجارية رقم: 33224 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

 In Respect of: Cereals Snacksمن اجل: مسليات من الحبوب 

 In the name of: SHarekat Power Lesenaiet wa Tejaret Almawadبأسم: رشكة باور لصناعة وتجارة املواد الغذائية 
Algheza’ieh 

 Address: Alkhalil,Senjer,Jawwal 0599206013العنوان: الخليل - سنجر - جوال 0599206013 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 

( 262)

 Trade Mark No.: 33225العالمة التجارية رقم: 33225 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛  االصطناعيــة؛ 
ــز  ــوب؛ الخب ــن الحب ــة م ــتحرضات املصنوع واملس
ــل  ــة؛ عس ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي والفطائ
ومســحوق  الخمــرية  األســود؛  والعســل  النحــل 
والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 
30: القهــوة  )التوابــل(؛ البهــارات؛ الثلــج. . الفئــة 
األرز؛  االصطناعيــة؛  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي 
واملســتحرضات  الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا 
والفطائــر  الخبــز  الحبــوب؛  مــن  املصنوعــة 
النحــل  الحلويــات املثلجــة؛ عســل  والحلويــات؛ 
الخبيــز؛  ومســحوق  الخمــرية  األســود؛  والعســل 
)التوابــل(؛  والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛ 

الثلــج.  البهــارات؛ 

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. Class 30: 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

توفيــق  هــاين  محمــد  الرحمــن  عبــد  بأســم: 
ي  ر و شــحر

In the name of: Abed AL-Rahman Mohammad 
Hani Twafik sharore 

 Address: nablus-aldaoarالعنوان: نابلس الدوار 

 Address for Services: nablus-aldaoarعنوان التبليغ: نابلس الدوار 
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( 263)

 Trade Mark No.: 33226العالمة التجارية رقم: 33226 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

 In Respect of: teaمن اجل: الشاي 

توفيــق  هــاين  محمــد  الرحمــن  عبــد  بأســم: 
ي  ر و شــحر

In the name of: Abed AL-Rahman Mohammad 
Hani Twafik sharore 

 Address: nablus-aldaoarالعنوان: نابلس الدوار 

 Address for Services: nablus-aldaoarعنوان التبليغ: نابلس الدوار 

( 264)

 Trade Mark No.: 33227العالمة التجارية رقم: 33227 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 27/02/2018التاريخ: 2018/02/27 

وادارة  واالعــالن  الدعايــه  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions 

 In the name of: SHARIKET MATA’EM WARDبأسم: رشكة مطاعم ورد 

 Address: NABLUS - RAFIDIA TELالعنوان: نابلس - رفيديا - تلفون 0599653635 
0 5 9 9 6 5 3 6 3 5 

عنــوان التبليــغ: نابلس-رفيديا-عــامرة هــروش -طابــق 
الرابع 

Address for Services: 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 163

( 265)

 Trade Mark No.: 33228العالمة التجارية رقم: 33228 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 28/02/2018التاريخ: 2018/02/28 

مــن اجــل: الخدمــات املاليــة، تحديــدا، خدمــات برامــج الــراء، 
الخدمــات املرفيــة، خدمــات بطاقــات االئتــامن، خدمــات بطاقــات 
التحويــل املــايل، خدمــات بطاقــات الدفــع، خدمــات البطاقــات 
القيمــة  ذات  البطاقــات  خــالل  مــن  املقدمــة  مســبقاً  املدفوعــة 
املخزنــة، تعامــالت الدائــن واملديــن اإللكرونيــة، خدمــات دفــع 
ــيكات، رصف  ــن الش ــق م ــدي، التحق ــرف النق ــري، ال ــم الفوات وتقدي
ــراف  ــات آالت ال ــداع وخدم ــن اإلي ــن م ــات التمك ــيكات، خدم الش
اآليل، خدمــات الســامح بالتعامــالت والتســوية، تســوية املعامــالت، 
ــع،  ــات الدف ــال بطاق ــوال يف مج ــداول األم ــات ت ــد، خدم إدارة النق
خدمــات معالجــة الدفــع إلكرونيــا، خدمــات التأكــد والتحقــق مــن 
معامــالت الدفــع، خدمــات تبــادل القيمــة، تحديــدا: املعامــالت 
النقديــة اإللكرونيــة اآلمنــة والتحويــالت النقديــة اإللكرونيــة، 
التجــارة  لتســهيل  العامــة  الحاســوبية  الشــبكات  خــالل  مــن 
اإللكرونيــة، خدمــات تحويــل االمــوال الكرونيــا، خدمــات توفــري 
املعلومــات املاليــة، تحديــدا بيانــات وتقاريــر بطاقــات االئتــامن 
التحويــل  خدمــات  املاليــة،  الســجالت  إدارة  خدمــات  والديــن، 
ــة،  ــؤون املالي ــات الش ــالت، خدم ــوال ورصف العم ــروين لألم اإللك
خدمــات الشــؤون النقديــة؛ الخدمــات املاليــة؛ الخدمــات املرفيــة 
ــايل،  ــل امل ــات التحوي ــامن، بطاق ــات االئت ــري بطاق ــة؛ توف واالئتامني
مســبقة  والبطاقــات  الحســاب  عــى  الــراء  بطاقــات  خدمــات 
الدفــع ذات القيمــة املخزّنــة؛ العمليــات املرفيــة ، املدفوعــات، 
االئتــامن، املديــن، الــراء عــى الحســاب، الــرف النقــدي، خدمــات 
الفواتــري؛  دفــع  خدمــات  املخزّنــة؛  القيــم  إيــداع  إىل  الوصــول 
بطاقــات اإلئتــامن، بطاقــات التحويــل املــايل، بطاقــات الــراء عــى 
ــم  ــات القي ــبقا وبطاق ــة مس ــات املدفوع ــات البطاق ــاب، خدم الحس
املخزّنــة؛ خدمــات املعالجــة التعامــالت املاليــة بواســطة حملــة 
البطاقــات مــن خــالل آالت الــراف اآليل؛ خدمــات توفــري تفاصيــل 
الرصيــد، عمليــات اإليــداع والســحب مــن املــال لحامــيل البطاقــات 
عــرب آالت الــرف اآليل، الخدمــات االستشــارية بشــأن حلــول الدفــع، 
العمليــات املرفيــة ، بطاقــات اإلئتــامن، بطاقــات التحويــل املــايل، 

خدمــات بطاقــات الدفــع وآالت الــراف اآليل. 

In Respect of: Financial services, namely, Affluent programs 
services, banking services, credit card services, debit card 
services, charge card services, pre-paid card services offered 
through cards with stored value, electronic credit and debit 
transactions, bill payment and presentment services, cash 
disbursement, check verification, check cashing, deposit 
access and automated teller machine services, transaction 
authorization and settlement services, transaction 
reconciliation, cash management, funds movement 
services in the field of payment cards, electronic payment 
processing services, payment transaction authentication 
and verification services, value exchange services, namely, 
secure electronic cash transactions and electronic cash 
transmissions, over public computer networks to facilitate 
electronic commerce, electronic funds transfer, providing 
financial information, namely credit and debit card data 
and reports, financial records management, electronic funds 
transfer and currency exchange services, financial affairs, 
monetary affairs; financial services; banking and credit 
services; providing credit card, debit card, charge card 
and stored value prepaid card services; banking, payment, 
credit, debit, charge, cash disbursement, stored valued 
deposit access services; bill payment services; credit card, 
debit card, charge card, pre-paid card and stored value card 
services, processing services for financial transactions by 
card holders via automatic teller machines; the provision of 
balance details, deposits and withdrawals of money to card 
holders via automatic teller machines, consulting services 
regarding payment solutions, banking, credit card, debit 
card, payment card and automatic teller machine services. 

األردين املســاهمة  التجــاري  البنــك  بأســم: رشكــة 
املحــدودة  العامــة 

In the name of: Jordan Commercial Bank 
Company PLC 

العنــوان: عــامن– الــدوار الثامــن - حــي الرونــق – 
)384( رقــم  بنايــة  الثــاين  عبداللــه  امللــك  شــارع 

 -  )11191( الربيــدي  الرمــز  عــامن-   )9989( ص.ب. 
األردن 

Address: Amman - 8th Circle – Alrawnaq 
district - King Abdullah II street Building 
number: 384 P.O Box: 9989 Amman 11191, 
Jordan 

ــة -  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 33229العالمة التجارية رقم: 33229 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 28/02/2018التاريخ: 2018/02/28 

ــراء،  ــج ال ــات برام ــدا، خدم ــة، تحدي ــات املالي ــل: الخدم ــن اج م
خدمــات  االئتــامن،  بطاقــات  خدمــات  املرفيــة،  الخدمــات 
بطاقــات التحويــل املــايل، خدمــات بطاقــات الدفــع، خدمــات 
البطاقــات املدفوعــة مســبقاً املقدمــة مــن خــالل البطاقــات ذات 
القيمــة املخزنــة، تعامــالت الدائــن واملديــن اإللكرونيــة، خدمــات 
دفــع وتقديــم الفواتــري، الــرف النقــدي، التحقــق مــن الشــيكات، 
رصف الشــيكات، خدمــات التمكــن مــن اإليــداع وخدمــات آالت 
الــراف اآليل، خدمــات الســامح بالتعامــالت والتســوية، تســوية 
مجــال  يف  األمــوال  تــداول  خدمــات  النقــد،  إدارة  املعامــالت، 
بطاقــات الدفــع، خدمــات معالجــة الدفــع إلكرونيــا، خدمــات 
ــة،  ــادل القيم ــات تب ــع، خدم ــالت الدف ــن معام ــق م ــد والتحق التأك
تحديــدا: املعامــالت النقديــة اإللكرونيــة اآلمنــة والتحويــالت 
ــة  ــوبية العام ــالل الشــبكات الحاس ــن خ ــة، م ــة اإللكروني النقدي
االمــوال  تحويــل  خدمــات  اإللكرونيــة،  التجــارة  لتســهيل 
ــات  ــدا بيان ــة، تحدي ــات املالي ــري املعلوم ــات توف ــا، خدم الكروني
وتقاريــر بطاقــات االئتــامن والديــن، خدمــات إدارة الســجالت 
املاليــة، خدمــات التحويــل اإللكــروين لألمــوال ورصف العمــالت، 
خدمــات الشــؤون املاليــة، خدمــات الشــؤون النقديــة؛ الخدمــات 
بطاقــات  توفــري  واالئتامنيــة؛  املرفيــة  الخدمــات  املاليــة؛ 
ــراء  ــات ال ــات بطاق ــايل، خدم ــل امل ــات التحوي ــامن، بطاق االئت
ــة؛  ــة املخزّن ــع ذات القيم ــبقة الدف ــات مس ــاب والبطاق ــى الحس ع
العمليــات املرفيــة ، املدفوعــات، االئتــامن، املديــن، الــراء 
ــداع  ــول إىل إي ــات الوص ــدي، خدم ــرف النق ــاب، ال ــى الحس ع
اإلئتــامن،  بطاقــات  الفواتــري؛  دفــع  خدمــات  املخزّنــة؛  القيــم 
الحســاب،  عــى  الــراء  بطاقــات  املــايل،  التحويــل  بطاقــات 
ــة؛  خدمــات البطاقــات املدفوعــة مســبقا وبطاقــات القيــم املخزّن
ــة البطاقــات  خدمــات املعالجــة التعامــالت املاليــة بواســطة حمل
مــن خــالل آالت الــراف اآليل؛ خدمــات توفــري تفاصيــل الرصيــد، 
ــرب  ــات ع ــيل البطاق ــال لحام ــن امل ــحب م ــداع والس ــات اإلي عملي
ــع،  ــول الدف ــأن حل ــارية بش ــات االستش ــرف اآليل، الخدم آالت ال
التحويــل  بطاقــات  اإلئتــامن،  بطاقــات   ، املرفيــة  العمليــات 

املــايل، خدمــات بطاقــات الدفــع وآالت الــراف اآليل. 

In Respect of: Financial services, namely, Affluent programs 
services, banking services, credit card services, debit card 
services, charge card services, pre-paid card services offered 
through cards with stored value, electronic credit and 
debit transactions, bill payment and presentment services, 
cash disbursement, check verification, check cashing, 
deposit access and automated teller machine services, 
transaction authorization and settlement services, transaction 
reconciliation, cash management, funds movement services 
in the field of payment cards, electronic payment processing 
services, payment transaction authentication and verification 
services, value exchange services, namely, secure electronic 
cash transactions and electronic cash transmissions, over 
public computer networks to facilitate electronic commerce, 
electronic funds transfer, providing financial information, 
namely credit and debit card data and reports, financial records 
management, electronic funds transfer and currency exchange 
services, financial affairs, monetary affairs; financial services; 
banking and credit services; providing credit card, debit card, 
charge card and stored value prepaid card services; banking, 
payment, credit, debit, charge, cash disbursement, stored 
valued deposit access services; bill payment services; credit 
card, debit card, charge card, pre-paid card and stored value 
card services, processing services for financial transactions 
by card holders via automatic teller machines; the provision 
of balance details, deposits and withdrawals of money to card 
holders via automatic teller machines, consulting services 
regarding payment solutions, banking, credit card, debit card, 
payment card and automatic teller machine services. 

بأســم: رشكــة البنــك التجــاري األردين املســاهمة 
العامــة املحــدودة 

In the name of: Jordan Commercial Bank 
Company PLC 

العنــوان: عــامن– الــدوار الثامــن - حــي الرونــق – 
شــارع امللــك عبداللــه الثــاين بنايــة رقــم )384( 
ص.ب. )9989( عــامن- الرمــز الربيــدي )11191( - 

األردن 

Address: Amman - 8th Circle – Alrawnaq district 
- King Abdullah II street Building number: 384 
P.O Box: 9989 Amman 11191, Jordan 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 267)

 Trade Mark No.: 33230العالمة التجارية رقم: 33230 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 28/02/2018التاريخ: 2018/02/28 

غــري  بالجلــد  العنايــة  مســتحرضات  اجــل:  مــن 
البــرة  ومرطبــات  كرميــات  وتحديــدا  الطبيــة 
ومقــرات  والوجــه  البــرة  ومنظفــات  والوجــه 
الجســم  وصابــون  الجســم  وغســول  الجســم 
ومناديــل وضــامدات تنظيــف البــرة ومنظفــات 
الســائلة  البــرة والكرميــات والجــل والكرميــات 
ومرطبــات الجســم ومنظفــات الجســم واملنظفــات 
ــع  ــل وملم ــال ومص ــة واالمص ــرات والخالص واملطه
ــيخوخة  ــاد للش ــم مض ــن وكري ــت الع ــب تح ومرط
وجــل مضــاد للشــيخوخة وكريــم ســائل وعــالج 
مــن  الوقايــة  مســتحرضات  للشــيخوخة،  مضــاد 
ــباب  ــب الش ــتحرضات ح ــات ومس ــمس، معالج الش
غــري الطبيــة، مناديــل معــدة للطــرح بعد االســتعامل 
ــاج،  ــة املكي ــل ازال ــرة، منادي ــف للب ــبعة مبنظ مش
وتحديــدا  الوجــه  أقنعــة  والرغــوات،  املقــرات 
أقنعــة الطــن وأقنعــة الــورق وأقنعــة الهيدروجــل. 

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 & Johnsonبأسم: جونسون اند جونسون 

العنــوان: رشكــة مــن نيوجــرييس، ون جونســون 
انــد جونســون بــالزا، نيــو برانزويــك، نيــو جــرييس، 

08933، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

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

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 33231العالمة التجارية رقم: 33231 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 28/02/2018التاريخ: 2018/02/28 

مــن اجــل: الســجائر، التبــغ الخــام او املصنــع، منتجــات التبــغ، 
والســيجار  الســيجار  طبيــة(،  الغــراض  )ليســت  التبــغ  بدائــل 
الســيجار  ورق  املدخنــن،  لــوازم  الكربيــت،  الوالعــات،  الصغــري، 
وأنابيــب الســجائر وفالتــر الســجائر، أدوات الجيــب للــف الســجائر، 
ماكنــات تحمــل باليــد لحشــو التبــغ يف االنابيــب الورقيــة، الســجائر 
االلكرونيــة، ســوائل للســجائر االلكرونيــة، منتجــات التبــغ لغــرض 

تســخينها 

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 Tobacco (Brands) Incبأسم: بريتش أمرييكان توباكو )براندز( اينك. 

ــون، دي اي  ــوت 100، ويلمنغت ــف، س ــز دراي ــل فول ــوان: 251 ليت العن
ــة  ــدة االمريكي ــات املتح 19808-1674، الوالي

Address: 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 
19808-1674, United States of America 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
اللــه  74,رام 

Address for Services: 

( 269)

 Trade Mark No.: 33232العالمة التجارية رقم: 33232 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 28/02/2018التاريخ: 2018/02/28 

مــن اجــل: املقاهــي الكافترييــات ، التزويــد بالطعــام 
والــراب ، املطاعــم ، مطاعــم الخدمــة الذاتيــة ، 

ــة  ــات الخفيف ــم الوجب ــم تقدي مطاع

In Respect of: Cafes ,Cafeterias, Catering (Food 
and drink) , Restaurants , Restaurants (Self-
service), Self-service restaurants , Snack-bars 

بأســم: رشكــة حجــازي للمطاعــم والكــويف شــوب 
خصوصيــة  مســاهمة 

In the name of: Sharekat Hijjazi Lilmataem 
Walkofi Shop Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Dahiyat Alraihanالعنوان: رام الله ضاحية الريحان املجمع التجاري 
Almojam’a Altijari 

ــادة  ــامرة زي ــب ع ــارع رك ــه ش ــغ: رام الل ــوان التبلي عن
 0598733433 جــوال  ط4 

Address for Services: 
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( 270)

 Trade Mark No.: 33233العالمة التجارية رقم: 33233 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 01/03/2018التاريخ: 2018/03/01 

 In Respect of: Arranging and conducting of concertsمن اجل: تنظيم واقامة الحفالت املوسيقية 

 In the name of: shab nazmi ibrahem abo shalhoobبأسم: سحاب نظمي ابراهيم ابو شلهوب 

 Address: jenin - almdarees strالعنوان: جنن - شارع املدارس 

 4 ط   - العــدل  عــامرة   - الداخليــة  دوار   - جنــن  التبليــغ:  عنــوان 
 0569717246

Address for Services: 

( 271)

 Trade Mark No.: 33234العالمة التجارية رقم: 33234 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 01/03/2018التاريخ: 2018/03/01 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك والطيــور الداجنــة وطيــور الصيــد– 
مســتخرجات اللحــوم– اللحــوم املحفوظــة واملعلبــة- الفواكــه 
الجيالتــن  واملطهيــة–  واملجففــة  املحفوظــة  والخــرضاوات 
ــن  ــره م ــن وي ــالت- الل ــة واملخل واملربيــات– األغذيــة املحفوظ
وحليــب  جبنــة  حيــواين(–  وســمنة  )زبــدة  األلبــان  منتجــات 
مجفــف وشــحوم صالحــة للتغذيــة- الزيــوت– زيــوت مهدرجــة 

صالحــة للتغذيــة– زبــدة نباتيــة– مارغريــن متــور 

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 
dates 

 In the name of: sharikat al ard alhurra llmntajat al ghithaeh walبأسم: رشكة االرض الحرة للمنتجات الغذائية والطبيعية 
tabie 

 Address: al khalilالعنوان: الخليل بيت امر 0592523399 

 Address for Services: al khalilعنوان التبليغ: الخليل بيت امر 0592523399 
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( 272)

 Trade Mark No.: 33235العالمة التجارية رقم: 33235 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 01/03/2018التاريخ: 2018/03/01 

ثالجــات  توســت  كهربائيــة  مــراوح  اجــل:  مــن 
مكيفــات صوبــات غــاز وكهربــاء افــران غــاز وكهربــاء 

سشــوار 

In Respect of: toast fans refrigators air 
conditions gaz and electric heater oven and hair 
dryer 

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم: رشكة النجار العاملية لالستثامر 
llistithmar 

ــفري  ــة الس ــب صال ــة بجان ــل واد الهري ــوان: الخلي العن
 2231640

Address: Al khalil wad alharieeh 

ــة  ــب صال ــة بجان ــل واد الهري ــغ: الخلي ــوان التبلي عن
2231640 الســفري 

Address for Services: Al khalil wad alharieeh 

( 273)

 Trade Mark No.: 33236العالمة التجارية رقم: 33236 

 In Class: 7يف الصنف: 7 

 Date: 01/03/2018التاريخ: 2018/03/01 

ــة  ــس كهربائي ــافات مكان ــاالت ونش ــل: غس ــن اج م
ــة  ــات كهربائي خالط

In Respect of: washing and drying machines 
vacume cleaner blender and mixer 

 In the name of: sharikat al najar alalamiahبأسم: رشكة النجار العاملية لالستثامر 
llistithmar 

العنــوان: الخليــل واد الهريــة بجانــب صالــة الســفري 
 2231640

Address: Al khalil wad alharieeh 

ــة  ــة بجانــب صال ــغ: الخليــل واد الهري ــوان التبلي عن
الســفري 2231640 

Address for Services: Al khalil wad alharieeh 
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 Trade Mark No.: 33237العالمة التجارية رقم: 33237 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 01/03/2018التاريخ: 2018/03/01 

ــات  ــارات الدراج ــيارات؛ إط ــارات الس ــل: إط ــن اج م
أغطيــة  الهوائيــة؛  اإلطــارات  أغطيــة  الهوائيــة؛ 
الرقــع  الناريــة؛  الدراجــات  إطــارات  اإلطــارات؛ 
ــة؛  ــارات الداخلي ــح اإلط ــة لتصلي ــة الالصق املطاطي
ــارات  ــة؛ اإلط ــات الهوائي ــة للدراج ــارات الداخلي اإلط
الداخليــة للدراجــات الناريــة؛ اإلطــارات الداخليــة 
لإلطــارات الهوائيــة؛ اإلطــارات الداخليــة لعجــالت 
املركبــات؛ األنابيــب الداخليــة إلطــارات املركبــات؛ 
ــدد  ــة؛ ع ــارات الهوائي ــات؛ االط ــة للمركب ــباك األمتع ش
الداخليــة؛ اإلطــارات املعدنيــة  إصــالح اإلطــارات 
الدراجــات  مقاعــد  أغطيــة  املركبــات؛  لعجــالت 
الهوائيــة؛ أغطيــة مقاعــد الدراجــات الناريــة؛ أحزمــة 
ــات؛  ــح املركب ــع مكاب ــيارات؛ قط ــد الس ــان ملقاع األم
ــات  ــالت الزالج ــات؛ حام ــات للمركب ــات الصدم ممتّص
لإلطــارات؛  براغــي  اإلطــارات؛  قضبــان  للســيارات؛ 
الصلبــة  اإلطــارات  املركبــات؛  عجــالت  إطــارات 
لتلبيــس  الخارجيــة  األســطح  املركبــات؛  لعجــالت 
ــة  ــات )األحزم ــة للمركب ــطح الخارجي ــارات؛ األس اإلط
الــدّوارة(؛ األســطح الخارجيــة للمركبــات )الجــرارات(؛ 
اإلطــارات التــي ال تحتــوي عــى أنابيــب داخليــة 
تحتــوي  ال  التــي  اإلطــارات  الهوائيــة؛  للدراجــات 
عــى أنابيــب داخليــة للدراجــات الناريــة؛ الصاممــات 
إلطــارات املركبــات؛ إطــارات عجــالت املركبــات. 

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 Worldwide Coبأسم: هانكوك تاير ورلدوايد كو.، ليميتد 
Ltd. 

العنــوان: رقــم:647-15، يوكســام -دونــغ، كانغام-غــو ، 
ســيئول، كوريــا 

Address: #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea 

ــة -  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 275)

 Trade Mark No.: 33238العالمة التجارية رقم: 33238 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 01/03/2018التاريخ: 2018/03/01 

مــن اجــل: الحليــب، منتجــات االلبــان، تحديــداً حليــب الــرب، 
الحليــب املتخمــر، اللــن املخيــض ؛ اللــن ، اللــن مــع الفاكهــة، 
مروبــات اللــن، اللــن مــع الشــوكوال أو الــكاكاو؛ مروبــات الحليب 
املمزوجــة غــري الكحوليــة، الكفــري )مــروب فــوار(، الكرميــات، 
ــاب؛  ــة واألعش ــع الفاكه ــب م ــن الرائ ــة الل ــب، جبن ــن الرائ ــة الل جبن
الحلويــات املصنوعــة أغلبــه مــن الحليــب ، الــذي يحتــوي عــى 
ــدة ؛  ــك ؛ الزب ــل للتامس ــاء كعوام ــن و/أو النش ــع الجيالت ــات م منكه
الجبنــة واملســتحرضات املصنوعــة مــن الجبنــة؛ مســحوق الحليــب 
ومصــل اللــن كمــواد غذائيــة، وكالهــام مــع أو بــدون مــواد مضافــة؛ 
مخفــوق  دهــن(؛  عــى  )املحتويــة  للدهــن  القابلــة  املنتجــات 

ــن.  ــل الل ــب؛ مص الحلي

In Respect of: Milk, dairy products, namely drinking milk, 
fermented milk, buttermilk; yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt 
drinks, chocolate or cocoa yoghurt; non-alcoholic mixed milk 
drinks, kephir, cream, curd cheese, fruit and herb curd cheese; 
desserts made predominantly of milk, containing flavourings 
with gelatine and/or starch as binding agents; butter; cheese 
and cheese preparations; milk and whey powder as foodstuffs, 
both with or without additives; spreads (fat-containing); milk 
shakes; whey. 

 In the name of: Zott SE & Co. KGبأسم: زوت أس إي آند كو. كاي جي 

 Address: Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, Germanyالعنوان: دي آر. ستيشييل-سرايس 4، 86690 مريتيجن، أملانيا 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
ــرية  الب

Address for Services: 

( 276)

 Trade Mark No.: 33239العالمة التجارية رقم: 33239 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 01/03/2018التاريخ: 2018/03/01 

مــن اجــل: حلــوى البودينــغ، املثلجــات الصالحــة لــالكل، املســاحيق 
لصناعــة املثلجــات؛ بضائــع ومعجنــات املخابــز ذات الصالحيــة 
طويلــة األمــد ، وخاصــة الكعــك وكعــك الوافــل الجاهــز لــألكل ؛ 

ــاألرز.  ــغ ب ــوى البودين ــكاكاو؛ حل ــها ال ــي أساس ــات الت املروب

In Respect of: Puddings, edible ice, powder for ice cream; 
long-life bakery goods and pastries, especially ready-to-eat 
cakes and waffles; cocoa-based beverages; rice pudding. 

 In the name of: Zott SE & Co. KGبأسم: زوت أس إي آند كو. كاي جي 

 Address: Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, Germanyالعنوان: دي آر. ستيشييل-سرايس 4، 86690 مريتيجن، أملانيا 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
ــرية  الب

Address for Services: 
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( 277)

 Trade Mark No.: 33242العالمة التجارية رقم: 33242 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 01/03/2018التاريخ: 2018/03/01 

الصويــا/  املايونيز/الكاتشــاب/خردل/عمبة/صلصة  اجــل:  مــن 
ــوم/ ــل الث ــل التفاح/خ ــورد/ خ ــاء ال ــاء زهر/م ــة املعكرونة/م صلص

خــل كوكتيل/خــل العنب/خــل فواكــة/ دبــس الرمان/شــوكالته 
ســائلة/فراولة سائلة/ســائل العســل/عصري بطعــم الليمــون/روج 
خــل مركز/حمــض الخليــك %5/طحــن شنيتســل/صلصة البيتــزا/

ــار  ــل الح ــطة/صلصة الفلف ــة الش ــة الباربيكيو/صلص صلص

In Respect of: MAYONNAISE / KETCHUP/MUSTARD/
AMBA/SOYA SAUSE/PASTA SAUSE/BLOSSOMWATER/
ROSE WATER/APPLE VINGAR/GARLIC VINGER/ 
COCKTAIL VINGER/FRIUT VINGER/GRAPE VINGER/
POMEGRANATE MOLASSES /CHOCOLATE SYRUP /
STRAWBERRY SYRUP /HONEY SYRUP /LEMON 
FLAVORED JUICE / CONCENTRATED VINGER/
HOTSAUCE CHILI SAUSE 

 In the name of: Palastinian Turkish Company for foodبأسم: الركة الركية الفلسطينية للصناعات الغذائية 
Manufacturing 

 Address: Baqa alsharqiah-tulkarem L 092667070العنوان: طولكرم / مفرق باقة الرقية - 092667070 

 Address for Services: Baqa alsharqiah-tulkarem L 092667070عنوان التبليغ: طولكرم / مفرق باقة الرقية - 092667070 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

 

( 278)

 Trade Mark No.: 33243العالمة التجارية رقم: 33243 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 01/03/2018التاريخ: 2018/03/01 

ــان/ ــل باذنج ــل الخيار/مخل ــل الحار/مخل ــل الفلف ــل: مخل ــن اج م
ــل الزيتــون/رب البنــدوره  مخل

In Respect of: pickled pepper/pickled cucumpers/pickled 
eggplant/pickled olives/ tomato paste 

 In the name of: Palestinian Turkish Company for foodبأسم: الركه الركيه الفلسطينيه للصناعات الغذئيه 
Manufacturing 

 Address: Baqa alsharqiah-Tulkarem 092667070العنوان: مفرق باقه الرقيه -طولكرم 092667070 

 Address for Services: Baqa alsharqiah-Tulkarem 092667070عنوان التبليغ: مفرق باقه الرقيه -طولكرم 092667070 
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( 279)

 Trade Mark No.: 33244العالمة التجارية رقم: 33244 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 04/03/2018التاريخ: 2018/03/04 

 In Respect of: wet wipsمن اجل: محارم مبللة 

 In the name of: SHARIKAT GOLDEN CAREبأسم: رشكة جولدن كري لتجارة النريات 
LITEGARET ALNATHRIAT 

 Address: HEBRONالعنوان: الخليل خلة مناع 0599423991 

 Address for Services: HEBRONعنوان التبليغ: الخليل خلة مناع 0599423991 

( 280)

 Trade Mark No.: 33245العالمة التجارية رقم: 33245 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 04/03/2018التاريخ: 2018/03/04 

 In Respect of: jucies and soft drinksمن اجل: العصائر واملروبات الخفيفة 

 In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa walبأسم: رشكة ابو غليون للصناعة والتجارة 
tigarah 

 Address: al khalilالعنوان: الخليل حلحول 0595291195 

 Address for Services: al khalilعنوان التبليغ: الخليل حلحول 0595291195 
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( 281)

 Trade Mark No.: 33246العالمة التجارية رقم: 33246 

 In Class: 38يف الصنف: 38 

 Date: 04/03/2018التاريخ: 2018/03/04 

مــن اجــل: توفــري قنــوات اتصــال لخدمــات التســوق 
عــن بعــد 

In Respect of: Providing telecommunication 
channels for teleshopping services 

بأســم: رشكــة االوىل للخدمات اللوجســتية مســاهمة 
صية  خصو

In the name of: Sharekat Aloula Lelkadamat 
Allogestia Mosahameh Khososiya 

 Address: Ramallah Alersal Emaret Alersalالعنوان: رام الله االرسال عامرة االرسال الطابق 1 
Altabek 1 

ــال  ــامرة االرس ــال ع ــه االرس ــغ: رام الل ــوان التبلي عن
الطابــق 1 

Address for Services: Ramallah Alersal Emaret 
Alersal Altabek 1 

( 282)

 Trade Mark No.: 33247العالمة التجارية رقم: 33247 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 04/03/2018التاريخ: 2018/03/04 

مــن اجــل: املطبوعــات مبــا فيهــا الكتــب واملجــالت 
والصــور  والتقاويــم  والكتالوجــات  الكتيبــات  و 

املطبوعــة. 

In Respect of: Printed matter, including books, 
magazines, brochures, catalogues, calendars; 
printed photographs. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 2000 نوشــاتيل،   ،3 جيرينــاود  كــواي  العنــوان: 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 283)

 Trade Mark No.: 33248العالمة التجارية رقم: 33248 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 04/03/2018التاريخ: 2018/03/04 

مــن اجــل: خدمــات ترويجيــة يف مجــال األحــداث 
الفنيــة واألنشــطة الثقافيــة. 

In Respect of: Promotional services in the field of 
artistic events and cultural activities. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 2000 نوشــاتيل،   ،3 جيرينــاود  كــواي  العنــوان: 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 

( 284)

 Trade Mark No.: 33249العالمة التجارية رقم: 33249 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 04/03/2018التاريخ: 2018/03/04 

للتدريــب  الفنيــة  املعــارض  تنظيــم  اجــل:  مــن 
الفنيــة  األحــداث  وتنظيــم  ثقافيــة،  ألغــراض  أو 

الثقافيــة.  واألنشــطة 

In Respect of: Organization of art exhibitions for 
training or cultural purposes; organising of art 
events and cultural activities. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 2000 نوشــاتيل،   ،3 جيرينــاود  كــواي  العنــوان: 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 285)

 Trade Mark No.: 33250العالمة التجارية رقم: 33250 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 04/03/2018التاريخ: 2018/03/04 

مســتحرضات  وبيطريــة،  صيدالنيــة  مســتحرضات  اجــل:  مــن 
ــتعامل  ــدة لإلس ــة مع ــة حمي ــواد وأغذي ــة، م ــات طبي ــة لغاي صحي
ــة  ــالت للحمي ــال، مكم ــع واألطف ــة للرض ــري وأغذي ــي أو البيط الطب
الغذائيــة لإلنســان والحيــوان؛ لصقــات ومــواد ضــامد، مــواد حشــو 
ــادة  ــتحرضات إلب ــرات، مس ــنان، مطه ــب األس ــمع ط ــنان وش األس
الحــرات والحيوانــات الضــارة، مبيــدات فطريــات ومبيــدات 

ــاب.  أعش

In Respect of: Pharmaceutical 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. 

 In the name of: SHARIKT ALNAJAH LILKHADAMATبأسم: رشكة النجاح للمواد الطبيه واملخربيه 
ALTIBIYA WA ALMAKHBARIYA 

 Address: NABLUS - AWAL SHAREIA AZMOOT -TELالعنوان: نابلس - اول شارع عزموط - هاتف 0599208649 
0599208649 

هاتــف   - عزمــوط  شــارع  اول   - نابلــس  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 9 2 0 8 6 4 9

Address for Services: NABLUS - AWAL SHAREIA AZMOOT 
-TEL 0599208649 

( 286)

 Trade Mark No.: 33251العالمة التجارية رقم: 33251 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 04/03/2018التاريخ: 2018/03/04 

الفئــة  هــذه  وتتعلــق  املهنيــة  واألعــامل  اإلعــالن  اجــل:  مــن 
والهيئــات.  األشــخاص  يؤديهــا  التــي  بالخدمــات 

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: sharekt yaser abed wshorak’oh letejart wبأسم: رشكة يارس عبيد ورشكائه لتجارة واسترياد السيارات 
esterad al syarat 

 Address: nablus tale’t abd rahem mahmmodالعنوان: نابلس - طلعه عبد الرحيم محمود 

 Address for Services: nablus tale’t abd rahem mahmmodعنوان التبليغ: نابلس - طلعه عبد الرحيم محمود 

 out fit collection مروطة بعدم منح حامية عى كلمة 
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( 287)

 Trade Mark No.: 33252العالمة التجارية رقم: 33252 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 05/03/2018التاريخ: 2018/03/05 

 - In Respect of: ADVERTISEMENT- PUBLISHINGمن اجل: الدعاية و النر و ادارة االعامل 
BUSINESS ADMINISTRATION 

 In the name of: SHAREKAT MTN LEL TIJARAH ALبأسم: رشكة ام يت ان للتجارة العامة 
A M M A H 

 Address: RAMALLAH BEITUNIYA MOQABELالعنوان: رام الله بيتونيا مقابل الخواجا للمحروقات 
ALKHAWAJA LELMAHROQAT 

 Address for Services: RAMALLAH BEITUNIYA MOQABELعنوان التبليغ: رام الله بيتونيا مقابل الخواجا للمحروقات 
ALKHAWAJA LELMAHROQAT 

( 288)

 Trade Mark No.: 33253العالمة التجارية رقم: 33253 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 05/03/2018التاريخ: 2018/03/05 

وتوجيــه  وادارة  واالعــالن  الدعايــة  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: NAGHAM JASER AHMADبأسم: نغم جارس احمد عبد الهادي 
ABED ALHADI 

جــوال  الــربج  عــامرة  رفيديــا  نابلــس  العنــوان: 
 0599240148

Address: NABLUS. RAFIDIA. AMARET 
ALBORJ . TEL 0599240148 

عنــوان التبليــغ: نابلــس رفيديــا عــامرة الــربج جــوال 
 0599240148

Address for Services: NABLUS. RAFIDIA. 
AMARET ALBORJ . TEL 0599240148 
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( 289)

 Trade Mark No.: 33254العالمة التجارية رقم: 33254 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 05/03/2018التاريخ: 2018/03/05 

طبيــة  مســتحرضات  صيدالنيــه،  مــواد  اجــل:  مــن 
وبيطريــة؛ املســتحرضات الصحيــة لألغــراض الطبيــة؛ 
أو  الطبــي  لإلســتعامل  املعــدة  الحميــة  وأغذيــة  مــواد 

البيطــري. 

In Respect of: Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; Sanitary preparations for medical 
purposes; Dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use. 

 In the name of: Merck KGaAبأسم: مريك كاي جي إيه إيه 

ــتاد ,  ــة 250 , 64293 دارمش ــر شراس ــوان: فرانكفورت العن
أملانيــا 

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 

( 290)

 Trade Mark No.: 33255العالمة التجارية رقم: 33255 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 05/03/2018التاريخ: 2018/03/05 

]رساويــل  لألطفــال  حفاضــات  رساويــل  اجــل:  مــن 
حفاضــات  لألطفــال؛  حفاضــات  رساويــل  حفاضــات[؛ 
]فــوط أطفــال[؛ فــوط أطفــال ]حفاضــات[؛ حفاظــات كبار 
ــات  ــال وحفاض ــات األطف ــق بحفاض ــا يتعل ــن؛ وكل م الس

كبــار الســن جميــع املقاســات بالفئــة 5 

In Respect of: babies’ napkin-pants [diaper-pants] / 
babies’ diaper-pants / babies’ napkin-pants; babies’ 
diapers [napkins] / babies’ napkins [diapers], Elderly 
diapers, and all related to babies and elderly diapers 
with all sizes mentioned in class5. 

 In the name of: Lenizer FZ-LLCبأسم: لينيزر منطقة حرة – ذ.م.م 

ــى:  ــق األريض, املبن ــك 2-20, الطاب ــريد ديس ــوان: ش العن
اإلمــارات  العامليــةديب،  األكادمييــة  ديب  -03مدينــة 

املتحــدة  العربيــة 

Address: Shared Desk 2-20,Floor: Ground , Building; 
03-Dubai, International Academic City , Dubai, United 
Arab 

ــة،  ــة الفكري ــرية للملكي ــراس أت ــة ف ــغ: رشك ــوان التبلي عن
نابلــس، عــامرة جالرييــا ســنر، ص. ب. 768 

Address for Services: 



178العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 291)

 Trade Mark No.: 33256العالمة التجارية رقم: 33256 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 05/03/2018التاريخ: 2018/03/05 

مــن اجــل: فــوط صحيــة؛ رساويــل صحيــة؛ ســدادات 
ــض؛  ــل للحي ــض؛ رساوي ــامدات للحي ــة؛ ض ــة صحي قطني

ســدادات قطنيــة للحيــض 

In Respect of: Sanitary napkins, knickers (Sanitary-), 
tampons, Menstruation bandages, Menstruation 
Knickers, Menstruation tampons. 

 In the name of: Lenizer FZ-LLCبأسم: لينيزر منطقة حرة – ذ.م.م 

ــى:  ــق األريض, املبن ــك 2-20, الطاب ــريد ديس ــوان: ش العن
اإلمــارات  العامليــةديب،  األكادمييــة  ديب  -03مدينــة 

املتحــدة  العربيــة 

Address: Shared Desk 2-20,Floor: Ground , Building; 
03-Dubai, International Academic City , Dubai, United 
Arab 

ــة،  ــة الفكري ــرية للملكي ــراس أت ــة ف ــغ: رشك ــوان التبلي عن
نابلــس، عــامرة جالرييــا ســنر، ص. ب. 768 

Address for Services: 

( 292)

 Trade Mark No.: 33257العالمة التجارية رقم: 33257 

 In Class: 20يف الصنف: 20 

 Date: 06/03/2018التاريخ: 2018/03/06 

ــات  ــور، املنتج ــارات الص ــا واط ــاث واملراي ــل: األث ــن اج م
)غــري الــواردة يف فئــات أخــرى( املصنوعــة مــن الخشــب 
او  الصفصــاف  أو  الخيــزران  أو  القصــب  أو  الفلــن  أو 
الســندان أو العظــام أو العــاج أو عظــم فــك الحــوت أو 
واملــواد  املرشــوم  أو  املحــار  أو  الكهرمــان  أو  الصــدف 

ــتيكية  ــواد البالس ــن امل ــواد أو م ــذه امل ــكل ه ــة ل البديل

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: CIEFFEPLAST S.R.Lبأسم: سيفبالست إس.آر.إل 

ــا  ــال ،2,35020 ماســريا دي بادوف ــا فيــال ألربي ــوان: في العن
ــا  يب دي أيطالي

Address: Via Villa ALbarella,2,35020 Masera di 
Padova PD ,Italy . 

 219 الفكريــه ص.ب  للملكيــه  التبليــغ: ســامس  عنــوان 
فلســطن  نابلــس- 

Address for Services: 
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(293)

 Trade Mark No.: 33258العالمة التجارية رقم: 33258 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 06/03/2018التاريخ: 2018/03/06 

وامليــاه  الــرب  ميــاه  وتحديــدا،  املروبــات  اجــل:  مــن 
املنكهــة وامليــاه املعدنيــة والغازيــة وغريهــا مــن املروبــات 
ومروبــات  الخفيفــة  املروبــات  وتحديــدا  الكحوليــة  غــري 
املســتخلصة  املروبــات  الرياضيــن؛  ومروبــات  الطاقــة 
الفواكــه؛ أرشبــة ومركــزات ومســاحيق  الفواكــه وعصائــر  مــن 
لتحضــري املروبــات وتحديــدا امليــاه املنكهــة وامليــاه املعدنيــة 
والغازيــة واملروبــات الخفيفــة ومروبــات الطاقــة ومروبــات 
الفواكــه وعصائــر  الرياضيــن واملروبــات املســتخلصة مــن 

الفواكــه. 

In Respect of: Beverages, namely, drinking waters, flavored 
waters, mineral and aerated waters; and other non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks; 
fruit drinks and juices; syrups, concentrates and powders for 
making beverages, namely flavored waters, mineral and aerated 
waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and 
juices. 

 In the name of: The Coca-Cola Companyبأسم: ذا كوكا - كوال كومبني 

العنــوان: وان كوكا-كــوال بــالزا، أتالنتــا، جيورجيــا 30313، الواليــات 
ــدة األمريكية  املتح

Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United 
States of America 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 294)

 Trade Mark No.: 33259العالمة التجارية رقم: 33259 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 11/03/2018التاريخ: 2018/03/11 

 In Respect of: sweets and ice sweetsمن اجل: الحلويات والحلويات املثلجه 

 In the name of: ismaeel jalal khaled abu salahaبأسم: اسامعيل جالل خالدأبو صالحه 

 Address: NABLUS - SHARE’E AMMAN JAWWALالعنوان: نابلس - شارع عامن جوال: 0599472492 
0599472492 

جــوال:  عــامن  شــارع   - نابلــس  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 9 4 7 2 4 9 2

Address for Services: NABLUS - SHARE’E AMMAN 
JAWWAL 0599472492 

 مروطه بالشكل املثبت يف الشهاده 
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( 295)

 Trade Mark No.: 33261العالمة التجارية رقم: 33261 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

 In Respect of: SOFT DRINKمن اجل: مروبات خفيفة 

 In the name of: ODAI KHALIL AA HROUBبأسم: عدي خليل عبد الهادي حروب 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل دورا دير سامت 0598199689 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل دورا دير سامت 0598199689 

( 296)

 Trade Mark No.: 33262العالمة التجارية رقم: 33262 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

ــات-  ــة واملروب ــري االطعم ــات توف ــل: خدم ــن اج م
ــت.  ــواء املؤق االي

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation. 

 In the name of: M&S INVESTMENT TURESIMبأسم: رشكة ام اند اس لالستثامر السياحي 
COMPANY 

 Address: HEBRONالعنوان: الخليل راس الجورة 0599365043 

 Address for Services: HEBRONعنوان التبليغ: الخليل راس الجورة 0599365043 
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( 297)

 Trade Mark No.: 33263العالمة التجارية رقم: 33263 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

 In Respect of: MEN AND WOMEN SHOESمن اجل: احذية رجالية وستاتية 

 In the name of: SALEM AYOUB ABDELKADERبأسم: سامل ايوب عبد القادر الغزاوي 
ALGAZAWI 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل ابو اكتيلة0598904504 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل ابو اكتيلة0598904504 

( 298)

 Trade Mark No.: 33264العالمة التجارية رقم: 33264 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

ــات  ــدا خدم ــورات وتحدي ــات واملنش ــل: املطبوع ــن اج م
ــل  ــع اآلج ــات الدف ــليف وبطاق ــامن او التس ــات االئت بطاق
والشــحن وشــيكات املســافرين والكتيبــات التعريفيــة 

ــايل.  ــع امل ــالت ذات الطاب ــة واملج ــرات اإلخباري والن

In Respect of: Printed matter and publications, namely 
credit, debit and charge cards, traveller’s cheques, 
brochures, newsletters, and magazines of a financial 
nature. 

 In the name of: Arab Bank Plcبأسم: البنك العريب ش.م.ع 

العنــوان: 8 شــارع شــاكر بــن زيــد، الشميســاين، ص.ب 
االردن   11195 عــامن   ،950545

Address: 8 Shaker Bin Zaid St., Shmeisani, P.O. Box 
950545, Amman 11195, Jordan 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 299)

 Trade Mark No.: 33265العالمة التجارية رقم: 33265 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

مــن اجــل: الخدمــات املرفيــة؛ خدمــات بطاقــات 
االئتــامن وبطاقــات الدفــع اآلجــل وبطاقات الشــحن 
ــة؛  ــن اإللكروني ــن واملدي ــالت الدائ ــات تعام ؛ خدم
خدمــات دفــع وتقديــم الفواتــري؛ خدمــات الــرف 
النقــدي؛ خدمــات التحقــق مــن الشــيكات؛ خدمــات 
بالتعامــالت  الســامح  خدمــات  الشــيكات؛  رصف 
ــات  ــالت؛ خدم ــوية املعام ــات تس ــوية؛ خدم والتس
مجــال  يف  األمــوال  نقــل  خدمــات  النقــد؛  إدارة 
بطاقــات الدفــع؛ خدمــات معالجــة الدفــع إلكرونيــا؛ 
خدمــات التأكــد والتحقــق مــن معامــالت الدفــع؛ 
خدمــات   ، تحديــدا:  القيمــة  تبــادل  خدمــات 
املعامــالت االلكرونيــة اآلمنــة ونقــل النقــد عــرب 
التجــارة  لتســهيل  العامــة  الحاســوب  شــبكات 
ــا؛  ــوال الكروني ــل االم ــات تحوي ــة؛ خدم االلكروني
وتحديــدا  املاليــة  املعلومــات  توفــري  خدمــات 
والديــن  االئتــامن  بطاقــات  وتقاريــر  بيانــات 
خدمــات  املاليــة؛  الســجالت  إدارة  وخدمــات 
العمــالت  ورصف  لألمــوال  اإللكــروين  التحويــل 
الشــؤون  خدمــات  املاليــة؛  الشــؤون  خدمــات  ؛ 
النقديــة؛ الخدمــات االستشــارية املاليــة؛ الخدمــات 
املرفيــة عــرب الهاتــف املحمــول؛ خدمــات توفــري 
شــيكات املســافرين؛ خدمــات إدارة جــدول رواتــب 

عمــالء الــركات. 

In Respect of: Banking services; credit, debit 
and charge card services; electronic credit and 
debit transactions; bill payment and presentment 
services; cash disbursement; check verification; 
check cashing; transaction authorization and 
settlement services; transaction reconciliation; 
cash management; funds movement services in 
the field of payment cards; electronic payment 
processing services; payment transaction 
authentication and verification services; 
value exchange services; namely, secure 
electronic cash transactions and electronic cash 
transmissions over public computer networks to 
facilitate electronic commerce; electronic funds 
transfer; providing financial information, namely 
credit and debit card data and reports, financial 
records management; electronic funds transfer 
and currency exchange services; financial affairs; 
monetary affairs; financial consultancy services; 
mobile phone banking services; services for the 
provision of travellers’ cheques; services for 
managing payrolls for corporate clients. 

 In the name of: Arab Bank Plcبأسم: البنك العريب ش.م.ع 

العنــوان: 8 شــارع شــاكر بــن زيــد، الشميســاين، 
االردن   11195 عــامن   ،950545 ص.ب 

Address: 8 Shaker Bin Zaid St., Shmeisani, P.O. 
Box 950545, Amman 11195, Jordan 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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( 300)

 Trade Mark No.: 33266العالمة التجارية رقم: 33266 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

 In Respect of: .Automobilesمن اجل: السيارات. 

 In the name of: Hyundai Motor Companyبأسم: هيونداي موتور كومبني 

العنــوان: 12، هيوليونــغ - رو ، سيوشــو-غو، ســيئول 
، جمهوريــة كوريــا 

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul,Republic of Korea 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 

( 301)

 Trade Mark No.: 33267العالمة التجارية رقم: 33267 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

الرياضيــة،  الســيارات  الســيارات،  اجــل:  مــن 
الشــاحنات،  ]املركبــات[،  املغلقــة  الشــاحنات 
الدراجــات  الكهربائيــة،  املركبــات  الحافــالت، 
ولــوازم  أجــزاء  الجويــة،  املركبــات  الهوائيــة، 

 . الســيارات

In Respect of: Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles; 
bicycles; air vehicles; parts and accessories for 
automobiles 

 In the name of: Kia Motors Corporationبأسم: كيا موتورز كوربوريشن 

العنــوان: 12، هيوليونــغ - رو ، سيوشــو-غو، ســيئول 
، كوريــا الجنوبيــة 

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Korea 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 302)

 Trade Mark No.: 33268العالمة التجارية رقم: 33268 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

مــن اجــل: تقديــم املعلومــات مــن خــالل اإلنرنــت التــي 
ــيارات؛  ــع الس ــات وكاالت بي ــيارات؛ خدم ــع الس ــق ببي تتعل
بالجملــة  البيــع  خدمــات  الســيارات؛  مبيعــات  ترتيــب 
ــي  ــة الت ــع بالتجزئ ــات البي ــات؛ خدم ــن املبيع ــي تتضم الت
القطــع  املبيعــات  وكاالت  خدمــات  املركبــات؛  تتضمــن 
لقطــع  املبيعــات  ترتيــب  للمركبــات؛  واإلكسســوارات 
ــي  ــة الت ــع بالجمل ــات البي ــات؛ خدم ــوارات املركب وإكسس
تتضمــن القطــع واإلكسســوارات للمركبــات؛ خدمــات البيــع 
بالتجزئــة التــي تتضمــن القطــع واإلكسســوارات للمركبــات. 

In Respect of: Providing information via the Internet 
relating to the sale of automobiles; Sales agency 
services for automobile; Sales arranging of automobiles; 
Wholesale services featuring vehicles; Retail services 
featuring vehicles; Sales agency services for parts and 
accessories for vehicles; Sales arranging of parts and 
accessories for vehicles; Wholesale services featuring 
parts and accessories for vehicles; Retail store services 
featuring parts and accessories for vehicles. 

 In the name of: Kia Motors Corporationبأسم: كيا موتورز كوربوريشن 

 ، ســيئول  سيوشــو-غو،   ، رو   - هيوليونــغ   ،12 العنــوان: 
الجنوبيــة  كوريــا 

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 

( 303)

 Trade Mark No.: 33269العالمة التجارية رقم: 33269 

 In Class: 37يف الصنف: 37 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

ــح،  ــيارات؛ وتصلي ــة للس ــات الخلفي ــح الحساس ــل: تصلي ــن اج م
محــركات  صيانــة  و  إصــالح  الســيارات؛  تجديــد  و  صيانــة 
الســيارات؛ تصليــح أو صيانــة أجهــزة الصــوت للســيارات؛ تنظيــف 
البخاريــة  املحــركات  موازنــة  الســيارات؛  وغســيل  الســيارات 

للســيارات.  واآلليــة 

In Respect of: Repair of rear sensors for automotive; 
Repair, maintenance and overhaul of automobiles; Repair 
and maintenance of engines for motor vehicles; Repair or 
maintenance of automobile audio apparatus; Automobile 
cleaning and car washing; Tuning of motors and engines for 
automobiles. 

 In the name of: Kia Motors Corporationبأسم: كيا موتورز كوربوريشن 

كوريــا   ، ســيئول  سيوشــو-غو،   ، رو   - هيوليونــغ   ،12 العنــوان: 
بيــة  لجنو ا

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 304)

 Trade Mark No.: 33270العالمة التجارية رقم: 33270 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

مــن اجــل: خدمــات توفــري األطعمــة واملروبــات، وخدمــات 
اإليــواء املؤقــت. 

In Respect of: Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. 

 In the name of: shareket alman wal salwa le5adamat aldeyafaبأسم: رشكة املن والسلوى لخدمات الضيافة واالتثامر 
wal estethmaar 

 Address: al3ezareya,was6 elbalad,mat3am fireflyالعنوان: العيزرية،وسط البلد،مطعم فاير فالي 

االســعد  االهلية,عــامرة  الكليــة  الله,شــارع  رام  التبليــغ:  عنــوان 
االول  الطابــق 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 305)

 Trade Mark No.: 33271العالمة التجارية رقم: 33271 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 12/03/2018التاريخ: 2018/03/12 

ــل  ــامل وتفعي ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واإلع ــل: الدعاي ــن اج م
ــي.  ــاط املكتب النش

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 In the name of: shareket alman wal salwa le5adamat aldeyafaبأسم: رشكة املن والسلوى لخدمات الضيافة واالتثامر 
wal estethmaar 

 Address: al3ezareya,was6 elbalad,mat3am fireflyالعنوان: العيزرية،وسط البلد،مطعم فاير فالي 

االســعد  االهلية,عــامرة  الكليــة  الله,شــارع  رام  التبليــغ:  عنــوان 
االول  الطابــق 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 306)

 Trade Mark No.: 33278العالمة التجارية رقم: 33278 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

مــن اجــل: الدعايــة واإلعــالن وإدارة وتوجيــه األعــامل 
وتفعيــل النشــاط املكتبــي. 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions. 

ــات  ــوب والصاناع ــي للط ــي جالك ــة غاالك ــم: رشك بأس
االنشــائية م خ م 

In the name of: sharekat Galaxy Letoob wa alsenaat 
alinshaeya 

 Address: Salfeet- Masha -Main Streetالعنوان: سلفيت مسحة الشارع الرئيس 

ــزار  ــز الب ــال - مرك ــارع االرس ــه - ش ــغ: رام الل ــوان التبلي عن
 4234 4 ص ب  التجــاري ط 

Address for Services: 

( 307)

 Trade Mark No.: 33279العالمة التجارية رقم: 33279 

 In Class: 37يف الصنف: 37 

 Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

مــن اجــل: إنشــاء املبــاين واإلصــالح وخدمــات الركيــب 
أو التجميــع. 

In Respect of: Building construction; repair; installation 
services. 

ــائية  ــات االنش ــوب والصاناع ــي للط ــة غاالك ــم: رشك بأس
م خ م 

In the name of: sharekat Galaxy Letoob wa alsenaat 
alinshaeya 

 Address: Salfeet- Masha -Main Streetالعنوان: سلفيت مسحة الشارع الرئيس 

ــزار  ــز الب ــال - مرك ــارع االرس ــه - ش ــغ: رام الل ــوان التبلي عن
 4234 4 ص ب  التجــاري ط 

Address for Services: 
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( 308)

 Trade Mark No.: 33280العالمة التجارية رقم: 33280 

 In Class: 19يف الصنف: 19 

 Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

أنابيــب قاســية غــري  بنــاء )غــري معدنيــة(،  مــن اجــل: مــواد 
معدنيــة للمبــاين، أســفلت وزفــت وقــار، مبــاين غــري معدنيــة قابلــة 

ــة.  ــري معدني ــامت غ ــل ، مجس للنق

In Respect of: Building materials (non-metallic); nonmetallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic 
transportable buildings; monuments, not of metal. 

 In the name of: sharekat Galaxy Letoob wa alsenaat alinshaeyaبأسم: رشكة غاالكي للطوب والصاناعات االنشائية م خ م 

 Address: Salfeet- Masha -Main Streetالعنوان: سلفيت مسحة الشارع الرئيس 

ــه - شــارع االرســال - مركــز البــزار التجــاري  عنــوان التبليــغ: رام الل
ط 4 ص ب 4234 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 309)

 Trade Mark No.: 33281العالمة التجارية رقم: 33281 

 In Class: 7يف الصنف: 7 

 Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

مــن اجــل: آالت وعــدد آليــة , محــركات ومكائــن )عــدا مــا 
ــات آليــة وعنــارص نقــل  كان منهــا للمركبــات الربيــة( , قارن
ــدات  ــة( , مع ــات الربي ــا للمركب ــا كان منه ــدا م ــة ) ع الحرك
ــض  ــس البي ــزة تفقي ــد( , أجه ــدار بالي ــا ي ــدا م ــة ) ع زراعي

In Respect of: Machines and machine tools;mtors and 
engines (except for land vehicles);machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); agriculture implements other than hand-
operated;incubators for eggs 

 In the name of: MAN Truck & Bus AGبأسم: مان ترك & باص اي جي 

 , .80976 ميونــخ   500620 بوســتفاخ  املانيــا  العنــوان: 
 80995. 667 شــارع داشــوار رقــم 

Address: Postfach , 500620.80976 Munich , Dachauer 
Stra Be 667.80995 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 
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( 310)

 Trade Mark No.: 33282العالمة التجارية رقم: 33282 

 In Class: 1يف الصنف: 1 

 Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

 In Respect of: adhesives used in industryمن اجل: مواد الصقة تستخدم يف الصناعة 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaaبأسم: رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة 

ــة - ص  ــة الرام ــزون - ضاحي ــارع قي ــل - ش ــوان: الخلي العن
 176 ب 

Address: hebron - qezoon street - alrame area - p.o.Box 
176 

عنــوان التبليــغ: الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة الرامــة 
- ص ب 176 

Address for Services: hebron - qezoon street - alrame 
area - p.o.Box 176 

( 311)

Trade Mark No.: 33283العالمة التجارية رقم: 33283 

In Class: 34يف الصنف: 34 

Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

خراطيــش  االلكرونيــة،  الســجائر  اجــل:  مــن 
للســجائر  الســوائل  االلكرونيــة،  الســجائر 
ــغ،  ــل التب ــى بدائ ــوي ع ــجائر تحت ــة، س االلكروني
التبــغ،  منتجــات  التبــغ،  الســجائر،  التبــغ،  بدائــل 

الســجائر.  صناديــق  الســجائر،  علــب 

In Respect of: Electronic cigarettes; cartridges 
for electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; cigarettes containing tobacco 
substitutes; tobacco substitutes; cigarettes; 
tobacco; tobacco products; cigarette cases; 
cigarette boxes. 

 In the name of: Nicoventures Holdings Limitedبأسم: نايكوفنترز هولدينغز مليتد 

ــدن،  ــريت، لن ــر س ــاوس، 1 ووت ــوب ه ــوان: غل العن
دبليــو يس2ار 3 ال اي، اململكــة املتحــدة 

Address: Globe House,1 Water Street, 
London,WC2R 3LA,United Kingdom 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 312)

 Trade Mark No.: 33284العالمة التجارية رقم: 33284 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

مــن اجــل: املســتحرضات الصيدليــة لالســتعامل 
االورام  امــراض  منتجــات  وتحديــدا  البــري 
ــادات  ــة ومض ــراض املعدي ــة واالم ــة الذاتي واملناع
ــزي  ــي املرك ــاز العصب ــات الجه ــاات ومنتج الفريوس

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
human use, namely oncology, autoimmune, 
infectious disease/anti-viral and central nervous 
system products. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم: جونسون اند جونسون 

العنــوان: رشكــة مــن نيوجــرييس، ون جونســون 
انــد جونســون بــالزا، نيــو برانزويــك، نيــو جــرييس، 

08933، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

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

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 313)

Trade Mark No.: 33285العالمة التجارية رقم: 33285 

In Class: 1يف الصنف: 1 

Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

 In Respect of: ADHESIVES USED INمن اجل: مواد الصقة يف الصناعة 
I N D U S T R Y 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa alبأسم: رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة 
sinaa 

العنــوان: الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة الرامــة 
- ص ب 176 

Address: hebron - qezoon street - alrame area - 
p.o.Box 176 

عنــوان التبليــغ: الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة 
ــة - ص ب 176  الرام

Address for Services: hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176 
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( 314)

Trade Mark No.: 33286العالمة التجارية رقم: 33286 

In Class: 2يف الصنف: 2 

Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

 In Respect of: PAINTS AND PRESEVATIVES AGAINTSمن اجل: دهانات ومواد حافظة للصدا 
RUST 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaaبأسم: رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة 

 Address: hebron - qezoon street - alrame area - p.o.Box 176العنوان: الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص ب 176 

عنــوان التبليــغ: الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة الرامــة - ص ب 
 176

Address for Services: hebron - qezoon street - alrame area - 
p.o.Box 176 

 anti rust spray مروطة بعدم منح حامية عى 

( 315)

Trade Mark No.: 33287العالمة التجارية رقم: 33287 

In Class: 35يف الصنف: 35 

Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

ــامل  ــه االع ــالن وادارة وتوجي ــة واالع ــات الدعاي ــل: خدم ــن اج م
ــي /  ــاط املكتب ــل النش وتفعي

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: Sharket Seen Lel-Intaj Al-fani Al-Mosahmehبأسم: رشكة املشهد لالنتاج الفني املساهمة الخصوصية 
Al- Khsosyeh 

ــا 26 -  ــو راي ــل اب ــارع خلي ــة 4 - ش ــث - بناي ــق الثال ــوان: الطاب العن
املاســيون - رام اللــه 

Address: Al-Tabek Al- Thaleth - Binayeh Rakam 4 - Shareaa 
Khalil Abu Raya 26 - Al-Masyoun - Ramallah 

البــرية  القــدس  شــارع  عائــدون  عــامرة  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 6 8 8 8 6 6 8 8

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 316)

Trade Mark No.: 33288العالمة التجارية رقم: 33288 

In Class: 16يف الصنف: 16 

Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
ــواد  ــات ؛ م ــرى ؛ املطبوع ــات اخ ــري واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ه
تجليــد الكتــب ؛ الصــور الفوتوغرافيــة ؛ القرطاســية ؛ مــواد اللصــق 
ــن  ــواد الفنان ــة ؛ وم ــات منزلي ــية او لغاي ــتعملة يف القرطاس املس
ــة  ــوازم املكتبي ــة والل ــن ؛ االالت الكاتب ــان او التلوي ــرايش الده ؛ ف
)عــدا االثــاث( ؛ مــواد التوجيــه والتدريــس )عــدا االجهــزة( ؛ / مــواد 
التغليــف ؛ البالســتيكية )غــري الــواردة يف فئــات اخــرى( ؛ حــروف 

ــامت( /  ــيهات )الراس ــة ؛ الكليش الطباع

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: Sharket Seen Lel-Intaj Al-fani Al-Mosahmehبأسم: رشكة املشهد لالنتاج الفني املساهمة الخصوصية 
Al- Khsosyeh 

ــا 26 -  ــو راي ــل اب ــارع خلي ــة 4 - ش ــث - بناي ــق الثال ــوان: الطاب العن
املاســيون - رام اللــه 

Address: Al-Tabek Al- Thaleth - Binayeh Rakam 4 - Shareaa 
Khalil Abu Raya 26 - Al-Masyoun - Ramallah 

البــرية  القــدس  شــارع  عائــدون  عــامرة  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 6 8 8 8 6 6 8 8

Address for Services: 

( 317)

 Trade Mark No.: 33289العالمة التجارية رقم: 33289 
 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 13/03/2018التاريخ: 2018/03/13 
مــن اجــل: اللحــوم واالســامك ولحــم الدواجــن والصيــد، خالصــات 
اللحــم ، فواكــه وخــرضاوات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ، هــالم 
ــون  ــت والده ــكر الزي ــة بالس ــه مطبوخ ــات و فواك ــيل( ومربي )جي
البضائــع بقــول محفوظــة زيــت ذرة ســمك   . لــالكل  الصالحــة 
معلــب فواكــه محفوظــة لــب فواكــه فواكــه معلبــة فطــر محفــوظ 
مخلــالت مخلــالت لــب فواكــه فــول صويــا محفــوظ للطعــام زيــت 
ــرضاوات  ــا خ ــمك تون ــدورة س ــون بن ــام معج ــمس للطع ــاد الش عب

ــات( ارز  ــه )صلص ــة فواك ــة صلص معلب

In Respect of: Meat fish poultry and game meat extract 
preserved dried and cooked fruits and vegetables jellies jams 
compotes edible oil and fats INDICATION OF GOODS Beans, 
preserved Corn oil Fish, tinned (canned(an).) Fruit, preserved 
Fruit pulp Fruits, tinned (canned(am.)) Mushrooms, preserved 
Piccalilli Pickles Pulp (Fruit) Soya beans, preserved, for food 
Sunflower oil for food Tomato puree Tuna fish Vegetable, 
Tinned (vanned(am.)) Coulis (fruit) (sauces) Rice 

 In the name of: SAREKAT SONOKROT LLTEGARA Oبأسم: رشكة سنقرط للتجارة واالستثامر 
ALESTTHMAR A 

 Address: RAMALLAHالعنوان: رام الله 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: ادراك للخدمات القانونية 
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( 318)

 Trade Mark No.:33290العالمة التجارية رقم: 33290 

In Class: 35يف الصنف: 35 

Date: 14/03/2018التاريخ: 2018/03/14 

 In Respect of: ADVERTISEMENT PUBLISHINGمن اجل: الدعاية و النر و ادارة االعامل 
BUSINESS ADMINISTRATION 

 In the name of: SHAREKAT BEST AND LESS LELبأسم: رشكة بست اند لس للتجارة و االستثامر 
TIJARA WAL ESTHMAR 

 Address: RAMALLAH TURMUSAYYAالعنوان: رام الله ترمسعيا 

 Address for Services :RAMALLAH TURMUSAYYAعنوان التبليغ: رام الله ترمسعيا 

( 319)

Trade Mark No.: 33291العالمة التجارية رقم: 33291 

In Class: 29يف الصنف: 29 

Date: 14/03/2018التاريخ: 2018/03/14 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصات 
اللحــم، فواكــه وخــرضوات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة، هــالم ) 
ــب  ــض والحلي ــكر، البي ــة بالس ــه مطبوخ ــات وفواك ــيل( ومربي جي

ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــألكل. 

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 

املســاهمة  الزراعــي  لالســتثامر  جنــن  خضــار  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة  الخصوصيــة 

In the name of: KHODAR JENIN LLESTETMAR ELZERA’I 
LTD COMAPNY 

 Address: JENIN - Barkeenالعنوان: جنن - برقن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: بيت لحم بيت جاال جوال 0598119176 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 320)

Trade Mark No.: 33292العالمة التجارية رقم: 33292 

In Class: 31يف الصنف: 31 

Date: 14/03/2018التاريخ: 2018/03/14 

مــن اجــل: الغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات البســاتن 
الحيــة،  الحيوانــات  الــواردة يف فئــات أخــرى،  والغابــات غــري 
والزهــور  والنباتــات  البــذور  الطازجــة،  والخــرضوات  الفواكــه 
الطبيعيــة، املــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعري املنبــت 

)امللــت(. 

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. 

املســاهمة  الزراعــي  لالســتثامر  جنــن  خضــار  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة  الخصوصيــة 

In the name of: KHODAR JENIN LLESTETMAR ELZERA’I 
LTD COMAPNY 

 Address: JENIN - Barkeenالعنوان: جنن - برقن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: بيت لحم بيت جاال جوال 0598119176 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 321)

Trade Mark No.: 33293العالمة التجارية رقم: 33293 

In Class: 35يف الصنف: 35 

Date: 14/03/2018التاريخ: 2018/03/14 

ــامل  ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واإلع ــات الدعاي ــل: خدم ــن اج م
ــي.  ــاط املكتب ــل النش وتفعي

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

املســاهمة  الزراعــي  لالســتثامر  جنــن  خضــار  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة  الخصوصيــة 

In the name of: KHODAR JENIN LLESTETMAR ELZERA’I 
LTD COMAPNY 

 Address: JENIN - Barkeenالعنوان: جنن - برقن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: بيت لحم بيت جاال جوال 0598119176 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 



194العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 322)

Trade Mark No.: 33295العالمة التجارية رقم: 33295 

In Class: 25يف الصنف: 25 

Date: 15/03/2018التاريخ: 2018/03/15 

 .In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

 In the name of: Alaa Amin Khalid Jaberبأسم: االء أمن خالد جرب 

 .Address: Palestine/ Al-Eizareyeh, Dowwar Al Eskanالعنوان: فلسطن/العيزرية، دوار اإلسكان 

عنــوان التبليــغ: البــرية، الرفــة/ عــامرة بــرج الشــيخ، 
محامــون  ومشــاركوه،  عمــرو  مكتــب  الثالــث،  الطابــق 

قانونيــون  ومستشــارون 

Address for Services: 

( 323)

Trade Mark No.: 33301العالمة التجارية رقم: 33301 

In Class: 35يف الصنف: 35 

Date: 15/03/2018التاريخ: 2018/03/15 

ــيارات  ــع الس ــة ببي ــات املتعلق ــم املعلوم ــل: تقدي ــن اج م
املبيعــات  وكاالت  خدمــات  االنرنــت؛  خــالل  مــن 
للســيارات؛ ترتيــب مبيعــات الســيارات؛ خدمــات مبيعــات 
الســيارات بالجملــة؛ خدمــات مبيعــات التجزئــة للســيارات؛ 
وامللحقــات  الغيــار  لقطــع  املبيعــات  وكاالت  خدمــات 
وامللحقــات  الغيــار  قطــع  مبيعــات  ترتيــب  للســيارات؛ 
الغيــار  لقطــع  بالجملــة  املبيعــات  خدمــات  للســيارات؛ 
وامللحقــات للســيارات؛ خدمــات مبيعــات التجزئــة لقطــع 

الغيــار وامللحقــات للســيارات 

In Respect of: Providing information via the Internet 
relating to the sale of automobiles; sales agency services 
for automobiles; sales arranging of automobiles; 
wholesale services for automobiles; retail services 
for automobiles; sales agency services for parts and 
accessories for automobiles; sales arranging of parts 
and accessories for automobiles; wholesale services for 
parts and accessories for automobiles; retail services 
for parts and accessories for automobiles 

 In the name of: Hyundai Motor Companyبأسم: هيونداي موتور كومباين 

العنــوان: 12, هيولوينــغ-رو, سيوشــو-غو, ســيؤل)938-
137(, جمهوريــة كوريــا 

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul (938-
137), Republic of Korea 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 324)

 Trade Mark No.: 33302العالمة التجارية رقم: 33302 

 In Class: 37يف الصنف: 37 

 Date: 15/03/2018التاريخ: 2018/03/15 

الخلفيــة  الحساســات  تصليــح  خدمــات  اجــل:  مــن 
للســيارات؛ خدمــات التصليــح, صيانــة وترميــم الســيارات؛ 
ــة  ــالح او صيان ــات؛ اص ــركات املركب ــة مح ــالح وصيان اص
ــيارات؛  ــيل الس ــف وغس ــيارات؛ تنظي ــوت للس ــزة الص اجه

ــيارات  ــركات الس ــل مح تعدي

In Respect of: Repair of rear sensors for automobiles; 
repair, maintenance and overhaul of automobiles; 
repair and maintenance of engines for motor vehicles; 
repair or maintenance of automobile audio apparatus; 
automobile cleaning and car washing; tuning of motors 
and engines for automobiles 

 In the name of: Hyundai Motor Companyبأسم: هيونداي موتور كومباين 

العنــوان: 12, هيولوينــغ-رو, سيوشــو-غو, ســيؤل)938-
137(, جمهوريــة كوريــا 

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul (938-
137), Republic of Korea 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

( 325)

Trade Mark No.: 33305العالمة التجارية رقم: 33305 

In Class: 30يف الصنف: 30 

Date: 15/03/2018التاريخ: 2018/03/15 

 In Respect of: Ice cream , Frozen yoghurt [confectionery ices]من اجل: لن مجمد )حلويات مثلجة( ، بوظة ايسكريم 

 In the name of: Sharekat True Lelagthiya Mosahama Khososiyaبأسم: رشكة ترو لألغذية مساهمة خصوصية 

 Address: Albireh Alersal Burj Palestine Altijareالعنوان: البرية االرسال برج فلسطن التجاري الطابق الثالث 

عنــوان التبليــغ: البــرية االرســال بــرج فلســطن التجــاري الطابــق 
الثالــث 

Address for Services: Albireh Alersal Burj Palestine Altijare 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 326)

Trade Mark No.: 33306العالمة التجارية رقم: 33306 

In Class: 43يف الصنف: 43 

Date: 15/03/2018التاريخ: 2018/03/15 

ــراب ،  ــام وال ــد بالطع ــات ، التزوي ــي ، الكفتريي ــل: املقاه ــن اج م
ــات  ــم الوجب ــم تفدي ــه ، مطاع ــه الذاتي ــم الخدم ــم ، مطتع املطاع

ــه  الخفيف

In Respect of: cafe . cafeterias , catering (foodand drink) 
restaurants , restaurants ( self - service) snack - bars 

 In the name of: shareket matam soliaire al mosahma al kasaبأسم: رشكة مطعم سوليتري املساهمه الخاصه املحدوده 
al mahdoda 

 Address: nablus - sara - hau al meskالعنوان: نابلس - رصه - حي املسك 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس شارع سفيان عامره العسايل ط 6 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 327)

Trade Mark No.: 33308العالمة التجارية رقم: 33308 

In Class: 3يف الصنف: 3 

Date: 18/03/2018التاريخ: 2018/03/18 

 In Respect of: cosmatics and perfumesمن اجل: مواد التجميل والعطور 

 In the name of: Musa Ahmad mahmood abd rbhبأسم: موىس احمد محمود عبد ربه 

 Address: Hebron-Tel:0599211960العنوان: الخليل - الحرس - تلفون:0599211960 

 Address for Services: Hebron-Tel:0599211960عنوان التبليغ: الخليل - الحرس - تلفون:0599211960 
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( 328)

Trade Mark No.: 33309العالمة التجارية رقم: 33309 

In Class: 35يف الصنف: 35 

Date: 18/03/2018التاريخ: 2018/03/18 

 ;In Respect of: Advertising; business managementمن اجل: الدعاية واالعالن وتفعيل النشاط املكتبي 

 In the name of: MOHAMAD MUSTAFA MOH ALبأسم: محمد مصطفى محمد الرازم 
RAZEM 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل الظاهرية 0599728127 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل الظاهرية 0599728127 

( 329)

 Trade Mark No.: 33312العالمة التجارية رقم: 33312 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 18/03/2018التاريخ: 2018/03/18 

 ,In Respect of: CLOTHING, FOOTWEARمن اجل: املالبس، لباس القدم، أغطية الرأس 
HEADGEAR 

 In the name of: SHAREKAT AL THORAYYA ALبأسم: رشكة الريا العقارية مساهمة خصوصية 
AQAREYYA MOSAHEMA KHOSOSEYYA 

 Address: NABLUS-PALESTINEالعنوان: نابلس-فلسطن 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه-ام الرايــط عــامرة مرجان 
 0599077520 4جوال 

Address for Services: 
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( 330)

 Trade Mark No.: 33313العالمة التجارية رقم: 33313 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 18/03/2018التاريخ: 2018/03/18 

 ,In Respect of: CLOTHING, FOOTWEARمن اجل: املالبس، لباس القدم، اغطية الرأس 
HEADGEAR 

 In the name of: SHAREKAT AL THORAYYA ALبأسم: رشكة الريا العقارية مساهمة خصوصية 
AQAREYYA MOSAHEMA KHOSOSEYYA 

 Address: NABLUS-PALESTINEالعنوان: نابلس-فلسطن 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه-ام الرايــط عــامرة مرجان 
 0599077520 4جوال 

Address for Services: 

( 331)

 Trade Mark No.: 33314 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 19/03/2018التاريخ: 2018/03/19 

 In Respect of: MINIRAL WATERمن اجل: املياه املعدنية 

 In the name of: ISSAM MAHMOUD JAAFREHبأسم: عصام محمود مصباح جعافرة 

 Address: HEBRONالعنوان: الخليل ابو اكتيلة 0599448383 

 Address for Services: HEBRONعنوان التبليغ: الخليل ابو اكتيلة 0599448383 
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( 332)

 Trade Mark No.: 33316العالمة التجارية رقم: 33316 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 19/03/2018التاريخ: 2018/03/19 

 In Respect of: SHOES AND CLOTHESمن اجل: االحذية واملالبس 

 In the name of: OMAR KHAIRY ISSA JABARIبأسم: عمر خريي عيى الجعربي 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل منرة 0599340188 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل منرة 0599340188 

( 333)

 Trade Mark No.: 33317العالمة التجارية رقم: 33317 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 19/03/2018التاريخ: 2018/03/19 

 In Respect of: ADVERTISINGمن اجل: دعاية واعالن 

 In the name of: SHARIKAT ALASEEL ALبأسم: رشكة االصيل العمالقة لالستثامر 
IMLAKA LLISTITHMAR 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل عامرة الحرس 0598152025 

الحــرس  عــامرة  الخليــل  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 8 1 5 2 0 2 5

Address for Services: AL KHALIL 
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( 334)

 Trade Mark No.: 33318العالمة التجارية رقم: 33318 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 19/03/2018التاريخ: 2018/03/19 

مــن اجــل: الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات املصنوعــة 
؛  أخــرى  فئــات  يف  واردة  وغــري  املــواد  هــذه  مــن 
املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور الفوتوغرافيــة 
؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق املســتعملة يف القرطاســية 
ــان أو  ــرايش الده ــن ؛ ف ــواد الفنان ــة ؛ وم ــات منزلي أو لغاي
التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ 
مــواد  ؛  األجهــزة(  )عــدا  والتدريــس  التوجيــه  مــواد 
ــرى(؛  ــات أخ ــواردة يف فئ ــري ال ــتيكية )غ ــف البالس التغلي

حــروف الطباعــة ؛ الكليشــيهات )الراســامت(. 

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: ABU SALHA Sweets Coبأسم: رشكة ابو صالحة للحلويات 

 Address: Palestine Nablus - Rafidia - Tel 092341561العنوان: فلسطن - نابلس - رفيديا - تلفون 092341561 

- تلفــون  - رفيديــا  نابلــس   - التبليــغ: فلســطن  عنــوان 
 092341561

Address for Services: Palestine Nablus - Rafidia - Tel 
092341561 

( 335)

 Trade Mark No.: 33319العالمة التجارية رقم: 33319 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 19/03/2018التاريخ: 2018/03/19 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واالعــالن وإدارة وتوجيــه 
األعــامل وتفعيــل النشــاط املكتبــي . 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: ABU SALHA Sweets Coبأسم: رشكة ابو صالحة للحلويات 

 Address: Palestine Nablus - Rafidia - Tel 092341561العنوان: فلسطن - نابلس - رفيديا - تلفون 092341561 

- تلفــون  - رفيديــا  نابلــس   - التبليــغ: فلســطن  عنــوان 
 092341561

Address for Services: Palestine Nablus - Rafidia - Tel 
092341561 
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( 336)

 Trade Mark No.: 33320العالمة التجارية رقم: 33320 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 19/03/2018التاريخ: 2018/03/19 

 In Respect of: Coffee, cocoa, sago, artificial coffeeمن اجل: الن والكاكاو وما يقوم مقام الن 

 In the name of: hameis Zakaria Khameis Matookبأسم: خميس زكريا معتوق خميس معتوق 

 :Addressالعنوان: الرام 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: الرام 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم

 

( 337)

 Trade Mark No.: 33321العالمة التجارية رقم: 33321 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 20/03/2018التاريخ: 2018/03/20 

 In Respect of: services of oeganising tourist tripمن اجل: خدمات تنظيم الرحالت السياحية 

 In the name of: sharekat noor international llkhadamat altegareaبأسم: رشكة نور انرناشونال للخدمات التجارية 

 Address: al khalil almanara circleالعنوان: الخليل دوار املنارة مجمع الرشاد 0599205464 

 Address for Services: al khalil almanara circleعنوان التبليغ: الخليل دوار املنارة مجمع الرشاد 0599205464 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 338)

 Trade Mark No.: 33322العالمة التجارية رقم: 33322 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 20/03/2018التاريخ: 2018/03/20 

 In Respect of: services on orgnise tourist tripمن اجل: خدمات تنظيم الرحالت السياحية 

 In the name of: sharekat noor international llkhadamat altegareaبأسم: رشكة نور انرناشونال للخدمات التجارية 

 Address: al khalil almanara circleالعنوان: الخليل دوار املنارة مجمع الرشاد 0599205464 

 Address for Services: al khalil almanara circleعنوان التبليغ: الخليل دوار املنارة مجمع الرشاد 0599205464 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 339)

 Trade Mark No.: 33323العالمة التجارية رقم: 33323 

 In Class: 20يف الصنف: 20 

 Date: 20/03/2018التاريخ: 2018/03/20 

ــري  ــات )غ ــور، املنتج ــارات الص ــا واط ــاث واملراي ــل: االث ــن اج م
ــن او  ــب او الفل ــن الخش ــة م ــرى( املصنوع ــات اخ ــواردة يف فئ ال
القصــب او الخيــزران او الصفصــاف او الســندان او العظــام او 
ــار  ــان او املح ــدف او الكهرم ــوت او الص ــك الح ــم ف ــاج او عظ الع
او املرشــوم واملــواد البديلــة لــكل هــذه املــواد او مــن املــواد 

البالســتيكية 

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: Sharekt Pal Ath And As Lelathath Mosahamaبأسم: رشكة بال اتش اند اس لالثاث مساهمة خصوصية 
Khososiya 

العنــوان: رام اللــه املاصيــون بــرج بريكــو هــاوس مقابــل وزارة 
ــدل  الع

Address: Ramallah Almasyon Burj Preco Hause Moqabel 
Wezarat Aladel 

ــل  ــاوس مقاب ــو ه ــرج بريك ــون ب ــه املاصي ــغ: رام الل ــوان التبلي عن
وزارة العــدل 

Address for Services: Ramallah Almasyon Burj Preco Hause 
Moqabel Wezarat Aladel 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 340)

 Trade Mark No.: 33325العالمة التجارية رقم: 33325 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 20/03/2018التاريخ: 2018/03/20 

 In Respect of: Services for providing food andمن اجل: خدمات توفري االطعمة واملروبات 
drink 

 In the name of: SHAREKAT SAHTEIN LILبأسم: رشكة صحتن للمطاعم والضيافة 
MATAEM WAL DEIFA 

 Address: RAWBI-Q CENTERالعنوان: روايب-كيو سنر 

 Address for Services: RAWBI-Q CENTERعنوان التبليغ: روايب-كيو سنر 

( 341)

 Trade Mark No.: 33326العالمة التجارية رقم: 33326 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 20/03/2018التاريخ: 2018/03/20 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

 In the name of: Natalie Assem Tahhanبأسم: نتيل عاصم طحان 

 Address: Alquds Biet Haninaالعنوان: القدس بيت حنينا 

 Address for Services: Alquds Biet Haninaعنوان التبليغ: القدس بيت حنينا 
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( 342)

 Trade Mark No.: 33327العالمة التجارية رقم: 33327 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة وتوجيــه 
ــي  ــاط املكتب ــل النش ــامل وتفعي األع

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: rafeeq sameer rafeeq al zaghaبأسم: رفيق سمري رفيق الزاغه 

 Address: nablus- dawar asera -jawwal: 0597277530العنوان: نابلس - دوار عصريه - جوال: 0597277530 

جــوال:   - عصــريه  دوار   - نابلــس  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 7 2 7 7 5 3 0

Address for Services: nablus- dawar asera -jawwal: 
0597277530 

( 343)

 Trade Mark No.: 33328العالمة التجارية رقم: 33328 

 In Class: 31يف الصنف: 31 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

مــن اجــل: الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات البســاتن 
والغابــات غــري الــواردة يف فئــات أخــرى، الحيوانــات الحيــة، 
ــور  ــات والزه ــذور والنبات ــة، الب ــرضوات الطازج ــه والخ الفواك
الطبيعيــة، املــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعري 

املنبــت )امللــت(/ 

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. 

بأســم: رشكــة الطيــف لأللبــان واملــواد الغذائيــة مســاهمة 
خصوصيــة 

In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad 
Al Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 

ــة  ــق الحامي ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
عــن  مبعــزل  العــام  االســتخدام  ذات  واألرقــام  الوصفيــة 

العالمــة 
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( 344)

 Trade Mark No.: 33329العالمة التجارية رقم: 33329 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

األعــامل  وتوجيــه  وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي.  النشــاط  وتفعيــل 

In Respect of: Advertising; business management; business 
administrations; office functions. 

 In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad Alبأسم: رشكة الطيف لأللبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 
Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 

ــق  ــة املطل ــق الحامي ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات  باســتخدام الكلــامت والعب

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 345)

 Trade Mark No.: 33331العالمة التجارية رقم: 33331 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

االصطناعيــة؛  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
االرز؛التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن 
الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات املثلجــة؛ عســل 
النحــل والعســل األســود؛ الخمــرية ومســحوق الخبيــز؛ امللــح؛ 

ــج  ــارات؛ الثل ــل(؛ البه ــات )التواب ــل والصلص ــردل؛ الخ الخ

In Respect of: Coffee, tea,coca,and artifical 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. 

مســاهمة  الغذائيــة  واملــواد  لأللبــان  الطيــف  رشكــة  بأســم: 
صيــة  خصو

In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad Al 
Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 



206العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 346)

 Trade Mark No.: 33332العالمة التجارية رقم: 33332 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

مــن اجــل: البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاة املعدنيــة والغازيــة 
وغريهــا مــن املروبــات غــري الكحوليــة، مروبــات مســتخلصة 
مــن الفواكــه وعصائــر الفواكــه، رشاب ومســتحرضات أخــرى لعمــل 

ــات  املروب

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. 

مســاهمة  الغذائيــة  واملــواد  لأللبــان  الطيــف  رشكــة  بأســم: 
صيــة  خصو

In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad Al 
Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 347)

 Trade Mark No.: 33333العالمة التجارية رقم: 33333 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصات 
ــالم  ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف ــرضاوات محفوظ ــه وخ اللحم،فواك
)جيــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب 

ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــألكل. 

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. 

مســاهمة  الغذائيــة  واملــواد  لأللبــان  الطيــف  رشكــة  بأســم: 
صيــة  خصو

In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad Al 
Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 348)

 Trade Mark No.: 33334العالمة التجارية رقم: 33334 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

األعــامل  وتوجيــه  وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي.  النشــاط  وتفعيــل 

In Respect of: Advertising; business management; business 
administrations; office functions. 

 In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad Alبأسم: رشكة الطيف لأللبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 
Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 

ــق  ــة املطل ــق الحامي ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات  باســتخدام الكلــامت والعب

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 349)

 Trade Mark No.: 33335العالمة التجارية رقم: 33335 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

مــن اجــل: البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاة املعدنيــة والغازيــة 
وغريهــا مــن املروبــات غــري الكحوليــة، مروبــات مســتخلصة 
مــن الفواكــه وعصائــر الفواكــه، رشاب ومســتحرضات أخــرى لعمــل 

ــات  املروب

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. 

مســاهمة  الغذائيــة  واملــواد  لأللبــان  الطيــف  رشكــة  بأســم: 
صيــة  خصو

In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad Al 
Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 350)

 Trade Mark No.: 33336العالمة التجارية رقم: 33336 

 In Class: 31يف الصنف: 31 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

مــن اجــل: الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات البســاتن 
الحيــة،  الحيوانــات  الــواردة يف فئــات أخــرى،  والغابــات غــري 
والزهــور  والنباتــات  البــذور  الطازجــة،  والخــرضوات  الفواكــه 
الطبيعيــة، املــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعري املنبــت 

)امللــت(/ 

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. 

مســاهمة  الغذائيــة  واملــواد  لأللبــان  الطيــف  رشكــة  بأســم: 
صيــة  خصو

In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad Al 
Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 

 ( 351)

 Trade Mark No.: 33337العالمة التجارية رقم: 33337 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصات 
ــالم  ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف ــرضاوات محفوظ ــه وخ اللحم،فواك
)جيــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب 

ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــألكل. 

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. 

مســاهمة  الغذائيــة  واملــواد  لأللبــان  الطيــف  رشكــة  بأســم: 
صيــة  خصو

In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad Al 
Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 
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( 352)

 Trade Mark No.: 33338العالمة التجارية رقم: 33338 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 21/03/2018التاريخ: 2018/03/21 

االصطناعيــة؛  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
االرز؛التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن 
الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات املثلجــة؛ عســل 
النحــل والعســل األســود؛ الخمــرية ومســحوق الخبيــز؛ امللــح؛ 

ــج  ــارات؛ الثل ــل(؛ البه ــات )التواب ــل والصلص ــردل؛ الخ الخ

In Respect of: Coffee, tea,coca,and artifical 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. 

مســاهمة  الغذائيــة  واملــواد  لأللبــان  الطيــف  رشكــة  بأســم: 
صيــة  خصو

In the name of: Sharekat Al Tayf Lilalban Walmawad Al 
Ghethaeya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almantiqa Alsenaeyaالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله مركز الساهر الطابق 3 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 353)

 Trade Mark No.: 33339العالمة التجارية رقم: 33339 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 22/03/2018التاريخ: 2018/03/22 

ــامل  ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واإلع ــات الدعاي ــل: خدم ــن اج م
ــي  ــاط املكتب ــل النش وتفعي

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: QASEM MOHAMMAD QASEM TUBALEHبأسم: قاسم محمد قاسم طبيله 

 Address: NABLUS - SHARE’E SUFYAN AMARETالعنوان: نابلس - شارع سفيان - عامرة كلبونه 
K A L B U N E H 

 Address for Services: NABLUS - SHARE’E SUFYANعنوان التبليغ: نابلس - شارع سفيان - عامرة كلبونه 
AMARET KALBUNEH 
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( 354)

 Trade Mark No.: 33341العالمة التجارية رقم: 33341 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 22/03/2018التاريخ: 2018/03/22 

مــن اجــل: بقــول محفوظــة ، جــوز الهنــد مجفــف ، زيــت ذرة ، 
ــب  ــمك معل ــألكل ، س ــة ل ــوت صالح ــور ، زي ــة ، مت ــطة مخفوق قش
ــر  ــات ، فط ــل ، مربي ــار مخل ــة ، خي ــه معلب ــه ، فواك ــلطة فواك ، س
محفــوظ ، زبــوت محفوظــة ، زيــت نخيــل للطعــام ، رسديــن ، زيــت 

ــة .  ــمك طون ــدورة ، س ــون بن ــام ، معج ــمس للطع ــاد الش عب

In Respect of: Beanes preserved ,coconut , desiccated ,corn oil 
, crem whipped , dates , edible oils , fish tinned , fruit tinned 
,fruit salads , cannedfruits ,cherkins ,jams ,msshroom preserved 
,olives preserved ,plam oil for fruits ,sardine ,sunflower oil 
,tomato past , tuna fish . 

 In the name of: MOHAMMAED SUBHI KAMELبأسم: محمد صبحي كامل محاجنة 
M A H A J N E H 

العنــوان: محــالت محمــد العــوده التجاريــة ، شــارع الخنــدق ، 
االســكان الرقــي - جنــن 

Address: MOHAMMED ALODEH TRADING , SHAREA 
ALKHANDAQ , ALESKAN ALSHARQY ,JENIN 

عنــوان التبليــغ: محــالت محمــد العــوده التجاريــة ، شــارع الخنــدق 
، االســكان الرقــي - جنــن 

Address for Services: MOHAMMED ALODEH TRADING , 
SHAREA ALKHANDAQ , ALESKAN ALSHARQY ,JENIN 
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( 355)

 Trade Mark No.: 33342العالمة التجارية رقم: 33342 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 22/03/2018التاريخ: 2018/03/22 

ومنشــآت  البخــار  وتجميــع  للتدفئــة  منشــآت  اجــل:  مــن 
امــدادات امليــاه واملرافــق الصحيــة، منشــآت لتســخن املياه 
وخزانــات امليــاه ومجمعــات الحــرارة ومحطــات معالجــة 
امليــاه ومنشــآت لتطهــري امليــاه ومعــدات واجهــزة ملعالجــة 
امليــاه، أجهــزة التطهــري ومنشــآت ترشــيح امليــاه ومرشــحات 
ــجية  ــوق البنفس ــعة ف ــة االش ــزة معالج ــاه واجه ــة املي معالج
)ليســت الغــراض طبيــة(، فالتــر ملنــع تلــوث امليــاه، صنابــري 
امليــاه الرموســتاتية وغــري املتصلــة وصاممــات الخلــط 
ادخــال  وآليــات  التوقــف  وصاممــات  التحكــم  وصاممــات 
واخــراج امليــاه، صاممــات الخلــط كونهــا اجــزاء مــن منشــآت 
منافــذ  وتجهيــزات  امليــاه  وامــدادات  الصحيــة  املرافــق 
حنفيــات  واالوتوماتيــيك،  اليــدوي  التحكــم  ذات  امليــاه 
ــات  ــل والحنفي ــطف واملغاس ــض الش ــن ومراحي ــل اليدي غس
االحــواض  الحــامم،  دش  ورأس  ولالســتحامم  لالحــواض 
الصحيــة واالحــواض واحــواض االســتحامم واحــواض الدش 
ولوحــات  الــدش  أنظمــة  الشــطف،  ومراحيــض  واملبــاول 
الــدش ومقصــورات الــدش )توابــع(، الــدش املركــب والــدش 
املركــب  والــدش  الــدش  وحامــالت  الــدش  وتجهيــزات 
ــم  ــي وخراطي ــدش الجانب ــق وال ــدش املعل ــم وال ودش الجس
وحاممــات  التدليــك  وحاممــات  الحاممــات  االســتحامم، 
حاممــات  وتجهيــزات  والجاكــوزي  )والربابيــج(  )الســبا( 
ــة والخارجــة لالحــواض الصحيــة  الســاونا، التدفقــات الداخل
واملغاســل ووحــدات املغاســل واحــواض التشــطيف والــدش 
والســيفونات  الــدش،  واحــواض  االســتحامم  واحــواض 
ــزاء  ــا اج ــة كونه ــاه املعدني ــدادات املي ــوازم ام ــري( ول )صناب

االمــدادات الصحيــة، اجــزاء للبضائــع املذكــورة آنفــا. 

In Respect of: Installations for heating, steam 
generating, water supply and sanitary installations; 
installations for heating water, water storage tanks 
and heat accumulators, water treatment plants, 
installations for water purification; equipment and 
apparatus for treating water; disinfectant apparatus, 
water filtering installations, water treatment filters, 
UV light treatment apparatus (not for medical 
purposes); filters for preventing impurities in 
water; thermostatic and non-contact mixing taps, 
mixing valves, control valves, stop valves, water 
inlet and outlet mechanisms; mixing valves being 
parts for sanitary installations, water supply and 
water outlet fittings with manual and automatic 
controls; taps for washstands, bidets and sinks, 
taps for tubs and showers; shower heads; sanitary 
tubs and basins, bath tubs, shower trays, urinals, 
bidets; shower systems, shower panels and shower 
cubicles (enclosures); shower combinations; 
showers, and shower fittings, shower holders, 
combination showers, body showers, overhead 
showers, lateral-jet showers, shower hoses; baths, 
massage baths, baths (Spa -) [vessels], Jacuzzis, 
sauna bath installations; inflow and outflow fittings 
for sanitary basins, washstands, sink units, bidets, 
showers, bathtubs and shower trays; siphons (traps), 
water supply fittings of metal being parts of sanitary 
installations; parts for the aforesaid goods. 

 In the name of: KLUDI GmbH & Co. KGبأسم: كلودي جي ام يب اتش اند كو. كيه جي 

 Address: Am Vogelsang 31 – 33, 58706العنوان: ام فوغلسانغ 33-31، 58706 مندن، املانيا 
Menden, Germany 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامون، 
الله  74,رام  ص.ب 

Address for Services: 
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( 356)

 Trade Mark No.: 33343العالمة التجارية رقم: 33343 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 22/03/2018التاريخ: 2018/03/22 

املخصصــة  الغذائيــة  الحميــة  مــواد  اجــل:  مــن 
الغذائيــة  املســتحرضات  الطبــي،  لالســتخدام 
لالطفــال، املكمــالت الغذائيــة لالطفــال، املكمــالت 
الغذائيــة،  املكمــالت  ألــواح  الســائلة،  الغذائيــة 
ــا  ــات م ــال، فيتامين ــام االطف ــال، طع ــب االطف حلي

الرضاعــة.  الــوالدة، فيتامينــات  قبــل 

In Respect of: Dietetic substances adapted for 
medical use; pediatric nutritive preparations; 
dietary and nutritional supplements for children; 
liquid nutritional supplements; nutritional and 
dietary supplement bars; infant formula; food for 
babies; prenatal vitamins; lactation vitamins. 

 In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم: أبوت البوراتوريز 

العنــوان: رشكــة مــن الينــوي، 100 أبــوت بــارك رود، 
الواليــات املتحــدة   ،60064 الينــوي  بــارك  أبــوت 

االمريكيــة 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 357)

 Trade Mark No.: 33344العالمة التجارية رقم: 33344 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 22/03/2018التاريخ: 2018/03/22 

املجفــف،  الحليــب  مســتحرضات  اجــل:  مــن 
الحليــب.  ومنتجــات  الحليــب 

In Respect of: Powdered milk preparations; milk 
and milk products. 

 In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم: أبوت البوراتوريز 

العنــوان: رشكــة مــن الينــوي، 100 أبــوت بــارك رود، 
الواليــات املتحــدة   ،60064 الينــوي  بــارك  أبــوت 

االمريكيــة 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 358)

 Trade Mark No.: 33345العالمة التجارية رقم: 33345 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 22/03/2018التاريخ: 2018/03/22 

املخصصــة  الغذائيــة  الحميــة  مــواد  اجــل:  مــن 
الغذائيــة  املســتحرضات  الطبــي،  لالســتخدام 
لالطفــال، املكمــالت الغذائيــة لالطفــال، املكمــالت 
الغذائيــة،  املكمــالت  ألــواح  الســائلة،  الغذائيــة 
ــا  ــات م ــال، فيتامين ــام االطف ــال، طع ــب االطف حلي

الرضاعــة.  الــوالدة، فيتامينــات  قبــل 

In Respect of: Dietetic substances adapted for 
medical use; pediatric nutritive preparations; 
dietary and nutritional supplements for children; 
liquid nutritional supplements; nutritional and 
dietary supplement bars; infant formula; food for 
babies; prenatal vitamins; lactation vitamins. 

 In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم: أبوت البوراتوريز 

العنــوان: رشكــة مــن الينــوي، 100 أبــوت بــارك رود، 
الواليــات املتحــدة   ،60064 الينــوي  بــارك  أبــوت 

االمريكيــة 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 359)

 Trade Mark No.: 33346العالمة التجارية رقم: 33346 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 22/03/2018التاريخ: 2018/03/22 

ــب  ــف، الحلي ــب املجف ــتحرضات الحلي ــل: مس ــن اج م
ــب.  ــات الحلي ومنتج

In Respect of: Powdered milk preparations; 
milk and milk products. 

 In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم: أبوت البوراتوريز 

العنــوان: رشكــة مــن الينــوي، 100 أبــوت بــارك رود، 
املتحــدة  الواليــات   ،60064 الينــوي  بــارك  أبــوت 

االمريكيــة 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott 
Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامون، 
الله  74,رام  ص.ب 

Address for Services: 



214العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

 ( 360)

 Trade Mark No.: 33349العالمة التجارية رقم: 33349 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 22/03/2018التاريخ: 2018/03/22 

 In Respect of: Anti-diabetic preparationمن اجل: مستحرضات مضادة للسكري 

 In the name of: SANOFIبأسم: سانويف 

 ,Address: 54 rue La Boetie, 75008 PARISالعنوان: 54 رو ال بويت, 75008 باريس, فرنسا 
FRANCE 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box التبليــغ:  عنــوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 361)

 Trade Mark No.: 33351العالمة التجارية رقم: 33351 

 In Class: 19يف الصنف: 19 

 Date: 25/03/2018التاريخ: 2018/03/25 

معدنية(،اســمنت،  بناء)غــري  مــواد  اجــل:  مــن 
خرســانة، عنــارص بنــاء خرســانة، مــواد إنشــاء غــري 
معدنيــة، حبــس ، طــن للبنــاء، جبــس، طــن بنــاء، 
ــانة او  ــر أو الخرس ــن الحج ــة م ــغال فني ــص، اش جب

ــام  الرخ

In Respect of: Building materials (non-metallic), 
Cementm, Concrete, Concrete building elements, 
Construction materials, not of metal, Plaster, 
Works of art of stone, concrete or marble 

 In the name of: SHAREKT AFKAR LTATWERبأسم: رشكة افكار لتطوير املوارد االنشائية 
ALMAWAD ALENSHAEH 

 Address: RAMALLAH-AL TAYBA- QURBالعنوان: رام الله- الطيبة -قرب فندق الطيبة 
FONDOK ALTAYBA 

الطيبــة -قــرب فنــدق  اللــه-  التبليــغ: رام  عنــوان 
الطيبــة 

Address for Services: RAMALLAH-AL 
TAYBA- QURB FONDOK ALTAYBA 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 215

 ( 362)

 Trade Mark No.: 33352العالمة التجارية رقم: 33352 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 26/03/2018التاريخ: 2018/03/26 

 In Respect of: Car rentalمن اجل: تأجري السيارات 

مســاهمة  والســفر  للســياحة  نيســان  رشكــة  بأســم: 
صيــة  خصو

In the name of: Sharikat Nissan LilSeyaha 
Walsafar Mosahama khososiya 

بجانــب  الســلطان  عــن  شــارع  أريحــا  العنــوان: 
الرعيــة  املحكمــة 

Address: Ariha Share’ Ein Alsultan Bijanib 
Almahkama Alshar’ye 

عنــوان التبليــغ: أريحــا شــارع قــر هشــام فــوق بنــك 
االســتثامر 

Address for Services: 

( 363)

 Trade Mark No.: 33353العالمة التجارية رقم: 33353 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 26/03/2018التاريخ: 2018/03/26 

، تنظيــم الرحــالت  مــن اجــل: تنظيــم الرحــالت 
الســياحية 

In Respect of: Arranging of cruises , Arranging 
of tours 

ــاهمة  ــفر مس ــياحة والس ــان للس ــة نيس ــم: رشك بأس
خصوصيــة 

In the name of: Sharikat Nissan LilSeyaha 
Walsafar Mosahama khososiya 

بجانــب  الســلطان  أريحــا شــارع عــن  العنــوان: 
الرعيــة  املحكمــة 

Address: Ariha Share’ Ein Alsultan Bijanib 
Almahkama Alshar’ye 

ــوق  ــام ف ــر هش ــارع ق ــا ش ــغ: أريح ــوان التبلي عن
ــتثامر  ــك االس بن

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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 ( 364)

 Trade Mark No.: 33356العالمة التجارية رقم: 33356 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 27/03/2018التاريخ: 2018/03/27 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة وتوجيــه 
ــي  ــاط املكتب ــل النش ــامل وتفعي األع

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: MAJDI HANI MOHAMMAD ISMAILبأسم: مجدي هاين محمد اسامعيل 

 :Address: NABLUS - RAFEDYA - JAWWALالعنوان: نابلس - رفيديا - جوال 0599221102 
0599221102 

 - Address for Services: NABLUS - RAFEDYAعنوان التبليغ: نابلس - رفيديا - جوال 0599221102 
JAWWAL: 0599221102 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم

 

( 365)

 Trade Mark No.: 33357العالمة التجارية رقم: 33357 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 27/03/2018التاريخ: 2018/03/27 

 In Respect of: Apparatus For Water supply Andمن اجل: أجهزة إمداد املياه واألغراض الصحية 
Sanitary Purposes 

 In the name of: Anan Thameen Ibrahim Salehبأسم: عنان مثن إبراهيم صالح 

 Address: Nablus , Share Askar , Tel: 0599226773العنوان: نابلس - شارع عسكر - هاتف 0599226773 

 :Address for Services: Nablus , Share Askar , Telعنوان التبليغ: نابلس - شارع عسكر - هاتف 0599226773 
0599226773 
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( 366)

 Trade Mark No.: 33358العالمة التجارية رقم: 33358 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 27/03/2018التاريخ: 2018/03/27 

 In Respect of: WATER TANKSمن اجل: خزانات ماء 

 In the name of: SHARIKAT IM COبأسم: رشكة ام كو للصناعات التحويلية 
LLSINAAT ALTHWELIAH 

 Address: ALKHALILالعنوان: الخليل واد الجوز 0599354131 

 Address for Services: ALKHALILعنوان التبليغ: الخليل واد الجوز 0599354131 

( 367)

 Trade Mark No.: 33360العالمة التجارية رقم: 33360 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 27/03/2018التاريخ: 2018/03/27 

مــن اجــل: الكافترييــات ، التزويــد بالطعــام والــراب ، 
املطاعــم ، مطاعــم الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم 

الخفيفــة  الوجبــات 

In Respect of: Cafeterias , Catering (Food and drink) 
, Restaurants , Restaurants (Self-service) , Snack-bars 

 In the name of: Thafer Mousa Mustafa Siyamبأسم: ظافر موىس مصطفى صيام 

 Address: Ramallah Shar’e Rukab Emaret Zomorodaالعنوان: رام الله شارع ركب عامرة زمردة 

 Address for Services: Ramallah Shar’e Rukab Emaretعنوان التبليغ: رام الله شارع ركب عامرة زمردة 
Zomoroda 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم
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( 368)

 Trade Mark No.: 33361العالمة التجارية رقم: 33361 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 27/03/2018التاريخ: 2018/03/27 

الفــم،  غســول  األســنان،  معاجــن  اجــل:  مــن 
تجميليــة.  مبيضــات 

In Respect of: Toothpaste, mouthwash, cosmetic 
whiteners. 

 In the name of: Colgate-Palmolive Companyبأسم: كولغيت – باملوليف كومباين 

العنــوان: 300 بــارك أفينيــو، نيويــورك، نيويــورك 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات   ،  10022

Address: 300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 

 تشتمل العالمة عى اللونن االحمر واالبيض 

( 369)

 Trade Mark No.: 33362العالمة التجارية رقم: 33362 

 In Class: 21يف الصنف: 21 

 Date: 27/03/2018التاريخ: 2018/03/27 

مــن اجــل: فــرايش األســنان، منظفــات بن األســنان، 
خيــط تنظيف األســنان. 

In Respect of: Toothbrushes, interdental cleaners, 
dental floss. 

 In the name of: Colgate-Palmolive Companyبأسم: كولغيت – باملوليف كومباين 

العنــوان: 300 بــارك أفينيــو، نيويــورك، نيويــورك 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات   ،  10022

Address: 300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 

 تشتمل العالمة عى اللونن االحمر واالبيض 
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( 370)

 Trade Mark No.: 33364العالمة التجارية رقم: 33364 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

وادارة  واالعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: Nidal Mohammd Abdelmajeedبأسم: نضال محمد عبد املجيد حسن 
Hassan 

 Address: Ramallah Walbirehالعنوان: رام الله والبريه 

 Address for Services: Ramallah Walbirehعنوان التبليغ: رام الله والبريه 

( 371)

 Trade Mark No.: 33365العالمة التجارية رقم: 33365 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

مــن اجــل: الكافترييــات ، التزويــد بالطعــام والــراب ، 
املطاعــم ، مطاعــم الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم 

الوجبــات الخفيفــة 

In Respect of: Cafeterias , Catering (Food 
and drink) , Restaurants , Restaurants (Self-
service) , Snack-bars 

 In the name of: Nidal Mohammd Abdelmajeedبأسم: نضال محمد عبد املجيد حسن 
Hassan 

 Address: Ramallah Walbirehالعنوان: رام الله والبريه 

 Address for Services: Ramallah Walbirehعنوان التبليغ: رام الله والبريه 
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( 372) 

 Trade Mark No.: 33366العالمة التجارية رقم: 33366 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

 In Respect of: NATURAL AND INDUSTRIAL COALمن اجل: الفحم الطبيعي والصناعي 

 In the name of: MOHAMMAD SAID AHMAD ABUبأسم: محمد سعدي احمد ابو دبوس 
DABUS 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل ترقوميا 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل ترقوميا 

( 373)

 Trade Mark No.: 33367العالمة التجارية رقم: 33367 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
ــواد  ــات، م ــرى ، املطبوع ــات أخ ــري واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ه
تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق 
ــن ،  ــواد الفنان ــة، وم ــات منزلي ــية أو لغاي ــتعملة يف القرطاس املس
فــرايش الدهــان او التلويــن، اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة 
ــواد  ــزة( م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري ــواد التوجي ــاث(، م ــدا األث )ع
ــروف  ــرى( ح ــات أخ ــواردة يف فئ ــري ال ــتيكية )غ ــف البالس التغلي

الطباعــة ، الكليشــيهات )الراســامت(. 

In Respect of: In: Respect of:Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, photographs, stationery, 
materials used in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except furniture), guidance and 
teaching materials (other than devices) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) character printing 
metal plates (Tracers). 

الخصوصيــة  املســاهمة  الصحــي  للــورق  رميــا  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة 

In the name of: Shareket Reema Llwarq Alsehi Almosahima 
Alkhososyeh A lmahdodeh 

 Address: Ramallah Almanteka Alsenaeyehالعنوان: رام الله - املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب: 75 
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 ( 374)

 Trade Mark No.: 33368العالمة التجارية رقم: 33368 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
ــواد  ــات، م ــرى ، املطبوع ــات أخ ــري واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ه
تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق 
ــن ،  ــواد الفنان ــة، وم ــات منزلي ــية أو لغاي ــتعملة يف القرطاس املس
فــرايش الدهــان او التلويــن، اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة 
ــواد  ــزة( م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري ــواد التوجي ــاث(، م ــدا األث )ع
ــروف  ــرى( ح ــات أخ ــواردة يف فئ ــري ال ــتيكية )غ ــف البالس التغلي

الطباعــة ، الكليشــيهات )الراســامت(.

In Respect of: In: Respect of:Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, photographs, stationery, 
materials used in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except furniture), guidance and 
teaching materials (other than devices) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) character printing 
metal plates (Tracers). 

الخصوصيــة  املســاهمة  الصحــي  للــورق  رميــا  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة 

In the name of: Shareket Reema Llwarq Alsehi Almosahima 
Alkhososyeh A lmahdodeh 

 Address: Ramallah Almanteka Alsenaeyehالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب: 75 
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( 375)

 Trade Mark No.: 33369العالمة التجارية رقم: 33369 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
ــواد  ــات، م ــرى ، املطبوع ــات أخ ــري واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ه
تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق 
ــن ،  ــواد الفنان ــة، وم ــات منزلي ــية أو لغاي ــتعملة يف القرطاس املس
فــرايش الدهــان او التلويــن، اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة 
ــواد  ــزة( م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري ــواد التوجي ــاث(، م ــدا األث )ع
ــروف  ــرى( ح ــات أخ ــواردة يف فئ ــري ال ــتيكية )غ ــف البالس التغلي

الطباعــة ، الكليشــيهات )الراســامت(. 

In Respect of: In: Respect of:Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, photographs, stationery, 
materials used in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except furniture), guidance and 
teaching materials (other than devices) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) character printing 
metal plates (Tracers). 

الخصوصيــة  املســاهمة  الصحــي  للــورق  رميــا  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة 

In the name of: Shareket Reema Llwarq Alsehi Almosahima 
Alkhososyeh A lmahdodeh 

 Address: Ramallah Almanteka Alsenaeyehالعنوان: رام الله - املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب: 75 

( 376)

 Trade Mark No.: 33370العالمة التجارية رقم: 33370 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
ــواد  ــات، م ــرى ، املطبوع ــات أخ ــري واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ه
تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق 
ــن ،  ــواد الفنان ــة، وم ــات منزلي ــية أو لغاي ــتعملة يف القرطاس املس
فــرايش الدهــان او التلويــن، اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة 
ــواد  ــزة( م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري ــواد التوجي ــاث(، م ــدا األث )ع
ــروف  ــرى( ح ــات أخ ــواردة يف فئ ــري ال ــتيكية )غ ــف البالس التغلي

الطباعــة ، الكليشــيهات )الراســامت(. 

In Respect of: In: Respect of:Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, photographs, stationery, 
materials used in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except furniture), guidance and 
teaching materials (other than devices) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) character printing 
metal plates (Tracers). 

الخصوصيــة  املســاهمة  الصحــي  للــورق  رميــا  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة 

In the name of: Shareket Reema Llwarq Alsehi Almosahima 
Alkhososyeh A lmahdodeh 

 Address: Ramallah Almanteka Alsenaeyehالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب: 75 
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 ( 377)

 Trade Mark No.: 33371العالمة التجارية رقم: 33371 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
ــواد  ــات، م ــرى ، املطبوع ــات أخ ــري واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ه
تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق 
ــن ،  ــواد الفنان ــة، وم ــات منزلي ــية أو لغاي ــتعملة يف القرطاس املس
فــرايش الدهــان او التلويــن، اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة 
ــواد  ــزة( م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري ــواد التوجي ــاث(، م ــدا األث )ع
ــروف  ــرى( ح ــات أخ ــواردة يف فئ ــري ال ــتيكية )غ ــف البالس التغلي

الطباعــة ، الكليشــيهات )الراســامت(. 

In Respect of: In: Respect of:Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, photographs, stationery, 
materials used in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except furniture), guidance and 
teaching materials (other than devices) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) character printing 
metal plates (Tracers). 

الخصوصيــة  املســاهمة  الصحــي  للــورق  رميــا  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة 

In the name of: Shareket Reema Llwarq Alsehi Almosahima 
Alkhososyeh A lmahdodeh 

 Address: Ramallah Almanteka Alsenaeyehالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب: 75 

( 378)

 Trade Mark No.: 33372العالمة التجارية رقم: 33372 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
ــواد  ــات، م ــرى ، املطبوع ــات أخ ــري واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ه
تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق 
ــن ،  ــواد الفنان ــة، وم ــات منزلي ــية أو لغاي ــتعملة يف القرطاس املس
فــرايش الدهــان او التلويــن، اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة 
ــواد  ــزة( م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري ــواد التوجي ــاث(، م ــدا األث )ع
ــروف  ــرى( ح ــات أخ ــواردة يف فئ ــري ال ــتيكية )غ ــف البالس التغلي

الطباعــة ، الكليشــيهات )الراســامت(. 

In Respect of: In: Respect of:Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, photographs, stationery, 
materials used in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except furniture), guidance and 
teaching materials (other than devices) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) character printing 
metal plates (Tracers). 

الخصوصيــة  املســاهمة  الصحــي  للــورق  رميــا  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة 

In the name of: Shareket Reema Llwarq Alsehi Almosahima 
Alkhososyeh A lmahdodeh 

 Address: Ramallah Almanteka Alsenaeyehالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب: 75 
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( 379)

 Trade Mark No.: 33373العالمة التجارية رقم: 33373 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
ــواد  ــات، م ــرى ، املطبوع ــات أخ ــري واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ه
تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق 
ــن ،  ــواد الفنان ــة، وم ــات منزلي ــية أو لغاي ــتعملة يف القرطاس املس
فــرايش الدهــان او التلويــن، اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة 
ــواد  ــزة( م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري ــواد التوجي ــاث(، م ــدا األث )ع
ــروف  ــرى( ح ــات أخ ــواردة يف فئ ــري ال ــتيكية )غ ــف البالس التغلي

الطباعــة ، الكليشــيهات )الراســامت(. 

In Respect of: In: Respect of:Paper and cardboard and products 
made from these materials and not included in other classes, 
printed matter bookbinding materials, photographs, stationery, 
materials used in adhesives for stationery or household 
objectives, the materials of artists, brushes or paint colors, 
typewriters and office supplies (except furniture), guidance and 
teaching materials (other than devices) of plastic packaging 
materials (not included in other categories) character printing 
metal plates (Tracers). 

الخصوصيــة  املســاهمة  الصحــي  للــورق  رميــا  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة 

In the name of: Shareket Reema Llwarq Alsehi Almosahima 
Alkhososyeh A lmahdodeh 

 Address: Ramallah Almanteka Alsenaeyehالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب: 75 

( 380)

 Trade Mark No.: 33374العالمة التجارية رقم: 33374 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
ــواد  ــات، م ــرى ، املطبوع ــات أخ ــري واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ه
تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق 
ــن ،  ــواد الفنان ــة، وم ــات منزلي ــية أو لغاي ــتعملة يف القرطاس املس
فــرايش الدهــان او التلويــن، اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة 
ــواد  ــزة( م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري ــواد التوجي ــاث(، م ــدا األث )ع
ــروف  ــرى( ح ــات أخ ــواردة يف فئ ــري ال ــتيكية )غ ــف البالس التغلي

الطباعــة ، الكليشــيهات )الراســامت(. 

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. 

الخصوصيــة  املســاهمة  الصحــي  للــورق  رميــا  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة 

In the name of: Shareket Reema Llwarq Alsehi Almosahima 
Alkhososyeh A lmahdodeh 

 Address: Ramallah Almanteka Alsenaeyehالعنوان: رام الله املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب: 75 
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( 381)

 Trade Mark No.: 33375العالمة التجارية رقم: 33375 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

مــن اجــل: أجهــزة االنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــي 
ولألغــراض  امليــاه  وتوريــد  والتهويــة  والتجفيــف  والتربيــد 

 . الصحيــة 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes 

 In the name of: Mohammad AbdAlrahman Hamza Tuqanبأسم: محمد عبد الرحمن حمزه طوقان 

 Address: Nablus-Share’ Faysal - Jawal 0599702374العنوان: نابلس - شارع فيصل - جوال 0599702374 

 Address for Services: Nablus-Share’ Faysal - Jawal 0599702374عنوان التبليغ: نابلس - شارع فيصل - جوال 0599702374 

( 382)

 Trade Mark No.: 33376العالمة التجارية رقم: 33376 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

ــل  ــامل وتفعي ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واإلع ــل: الدعاي ــن اج م
ــي  ــاط املكتب النش

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: BAYAN NAFIA IBRAHEEM DWAKATبأسم: بيان نافع ابراهيم دويكات 

 Address: NABLUS - SHARE’A ALADELالعنوان: نابلس - شارع العدل - جوال 0599846188 

 Address for Services: NABLUS - SHARE’A ALADELعنوان التبليغ: نابلس - شارع العدل - جوال 0599846188 
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 ( 383)

 Trade Mark No.: 33377العالمة التجارية رقم: 33377 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

 In Respect of: soft drinks and energy drinksمن اجل: املروبات الخفيفة ومروب الطاقة 

 In the name of: shrekt almofeed liltijarahبأسم: رشكة املفيد للتجارة واالستثامر 
walistirad 

 Address: al khalilالعنوان: الخليل دورا الطبقة 0599201511 

 Address for Services: al khalilعنوان التبليغ: الخليل دورا الطبقة 0599201511 

( 384)

 Trade Mark No.: 33378العالمة التجارية رقم: 33378 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 29/03/2018التاريخ: 2018/03/29 

ــز  ــدة للخب ــزا املع ــر البيت ــزا وفطائ ــل: البيت ــن اج م
ــزا.  ــة البيت وعجين

In Respect of: Pizza, pizza pie crusts, and pizza 
dough. 

 ,In the name of: PIZZA HUT INTERNATIONALبأسم: بيتزا هت انرناشينال، ال ال يس. 
LLC 

العنــوان: رشكــة مــن ديالويــر ، 7100 كوربوريــت 
درايــف، بالنــو، تكســاس 75024، الواليــات املتحدة 

ــة  االمريكي

Address: a Delaware Corporation, of 7100 
Corporate Drive, Plano, TX 75024, U.S.A. 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 385)

 Trade Mark No.: 33340العالمة التجارية رقم: 33340 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 22/03/2018التاريخ: 2018/03/22 

مــن اجــل: اإلعــالن والدعايــة وتفعيــل النشــاط 
املكتبــي. 

In Respect of: Advertising services 

 In the name of: kamal khthem h zahdehبأسم: كامل كاظم حسني زاهدة 

 Address: al khalilالعنوان: الخليل عن سارة 0599132115 

 Address for Services: al khalilعنوان التبليغ: الخليل عن سارة 0599132115 

 Turkey مروطــه بعــدم منــح حاميــة عــى كلمــة
 style

 

 ( 386)

 Trade Mark No.: 33381العالمة التجارية رقم: 33381 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 01/04/2018التاريخ: 2018/04/01 

ــم  ــي تض ــة الت ــع بالجمل ــات التوزي ــل: خدم ــن اج م
الرعايــة  مجــال  يف  املــرىض  مراقبــة  معــدات 
ــة  ــامل املتعلق ــارات األع ــات استش ــة؛ خدم الصحي
الرعايــة  بســالمة و مراقبــة املــرىض يف مجــال 

الصحيــة 

In Respect of: Wholesale distribution services 
featuring patient monitoring equipment for the 
healthcare industry; business consulting services 
related to patient safety and monitoring in the 
healthcare industry. 

 .In the name of: AvaSure, LLCبأسم: أفاشور، إل إل يس 

العنــوان: ســافتي درايــف إن إي بلمونــت ميشــيغان 
49306 الواليــات املتحــدة االمريكيــة . 5801 

Address: 5801 Safety Druve NE Belmont, 
Michigan 49306 USA 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 
219 نابلــس- فلســطن 

Address for Services: 
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( 387)

 Trade Mark No.: 33379العالمة التجارية رقم: 33379 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 29/03/2018التاريخ: 2018/03/29 

ــة  ــري معالج ــت غ ــواد توالي ــل؛ م ــتحرضات التجمي ــل: مس ــن اج م
العطريــة؛ املســتحرضات  الزيــوت  التدليــك,  العطــور. زيــوت  ؛ 
واألظافــر  والبــرة  بالشــعر  للعنايــة  املعالجــة  غــري  واملــواد 
لتطهــري  الالزمــة  املعالجــة  غــري  واملــواد  املســتحرضات  ؛ 
ــتحامم؛  ــالح االس ــنان. ام ــات أس ــة ؛ منظف ــنان واللث ــة األس ورعاي
ــاس  ــو؛ أكي ــري الج ــو, لتعط ــرات الج ــتحرضات معط ــون. مس الصاب

 . الجــو  معطــرات  انبعــاث  أدوات  الجــو  معطرة؛معطــرات 

In Respect of: Cosmetics; non-medicated toiletries; 
perfumeries; massaging oils; essential oils; non-medicated hair, 
skin and nail care preparations and substances; non-medicated 
preparations and substances for cleansing and care of the teeth 
and the gums; dentifrices; bath salts; soaps; air fragrancing 
preparations; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrance sachets; room fragrances. 

التجميــل  ملســتحرضات  أي  جــي  أي  جــي  مختــربات  بأســم: 
ارسائيليــة  رشكــة  املحــدودة، 

In the name of: GIGI COSMETIC LABRATORIES LTD. an 
Israeli Comany 

 Address: Shacham St., PetachTikva, Israel30العنوان: 30 شارع شهام، بتاح تكفا، ارسائيل 

 Address for Services: Shacham St., PetachTikva, Israel30عنوان التبليغ: 30 شارع شهام، بتاح تكفا، ارسائيل 

 ( 388)

 Trade Mark No.: 33390العالمة التجارية رقم: 33390 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم: رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان: فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ: فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 389)

 Trade Mark No.: 33382العالمة التجارية رقم: 33382 

 In Class: 45يف الصنف: 45 

 Date: 01/04/2018التاريخ: 2018/04/01 

مــن اجــل: خدمــات املراقبــة، وبخاصــًة توفــري 
ــتخدامها  ــد الس ــن بع ــرىض ع ــة امل ــات مراقب خدم
ســالمة  ألغــراض  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  يف 

املــرىض 

In Respect of: Surveillance services, namely, 
providing remote patient monitoring services for 
use in the healthcare industry for patient safety 
purposes 

 .In the name of: AvaSure, LLCبأسم: أفاشور، إل إل يس 

العنــوان: ســافتي درايــف إن إي بلمونــت ميشــيغان 
49306 الواليــات املتحــدة االمريكيــة . 5801 

Address: 5801 Safety Druve NE Belmont, 
Michigan 49306 USA 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 
219 نابلــس- فلســطن 

Address for Services: 

( 390)

 Trade Mark No.: 33383العالمة التجارية رقم: 33383 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 01/04/2018التاريخ: 2018/04/01 

ــتخدامها  ــة الس ــتحرضات صيدالني ــل: مس ــن اج م
يف أمــراض األورام 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in oncology. 

 .In the name of: ARIAD Pharmaceuticals, Incبأسم: أرياد فارماسوتيكالز، إنك 

كامربيــدج،  ســريت،  الندســداون   40 العنــوان: 
املتحــدة  الواليــات   ،02139 مساشوســتس 

يكيــة  ألمر ا

Address: 40 Landsdowne Street, CAMBRIDGE, 
MASSACHUSETTS 02139, United States of 
America 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 
219 نابلــس- فلســطن 

Address for Services: 
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( 391)

 Trade Mark No.: 33384العالمة التجارية رقم: 33384 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 01/04/2018التاريخ: 2018/04/01 

مــن اجــل: أجــزاء وبرامــج الكمبيوتــر إلســتخدامها 
مــع نظــام توفــري الرعايــة املركزيــة إلســتخدامه من 
ــرىض  ــة بامل ــة للعناي ــة الصحي ــي الرعاي ــل مقدم قب
أجهــزة  مــع  إلســتخدامها  التنبؤيــة  والنمذجــة 
الكمبيوتــر واملعــدات الصوتيــة ومعــدات اإلضــاءة؛ 
مراقبــة  ملعــدات  الكمبيوتــر  وبرامــج  أجــزاء 
وعــرض  ونقــل  ومعالجــة  وإلســتالم  املــرىض، 
والتحكــم  إلدارة  الكمبيوتــر  برامــج  البيانــات؛ 
مبعلومــات املــرىض الطبيــة؛ نظــام مراقبــة الرعايــة 
ــل  ــج نق ــة، برام ــج مراقب ــن برام ــف م ــة يتال الصحي
صلــة،  ذات  وأجهــزة  املراقبــة  تحليــل  وبرامــج 
املراقبــة  وعربــات  العــرض  شاشــات  وخاصــة 
أجهــزة  املراقبــة؛  وكامــريات  التحكــم  وحــدات 
املفاتيــح،  لوحــات  وخاصــة  البيانــات،  إدخــال 
فــأرة الكمبيوتــر وشاشــات عــرض مســطحة تعمــل 
باللمــس؛ نظــام توفــري الرعايــة املركزيــة يتألــف 
ــل  ــج تحلي ــل وبرام ــج نق ــة برام ــج املراقب ــن برام م
شاشــات  ذات صلــة، وخاصــة  املراقبــة وأجهــزة 
التحكــم  وحــدات  املراقبــة  وعربــات  العــرض 

املراقبــة  وكامــريات 

In Respect of: Computer hardware and software 
for use with a centralized care provisioning system 
for use by healthcare providers for patient care and 
predictive modeling for use with computers, audio 
equipment, lighting equipment; computer hardware and 
software for medical patient monitoring equipment, 
for receiving, processing, transmitting and displaying 
data; computer software for controlling and managing 
patient medical information; healthcare surveillance 
monitoring system comprised of surveillance software, 
transmission software and surveillance analysis 
software and related hardware, namely, monitors, 
monitor carts, control modules, surveillance cameras; 
data entry devices, namely, keyboards, computer 
mice and touch flat panel display screens; centralized 
patient care provisioning system comprised of 
surveillance software, transmission software and 
surveillance analysis software and related hardware, 
namely, monitors, monitor carts, control modules, and 
surveillance cameras 

 .In the name of: AvaSure, LLCبأسم: أفاشور، إل إل يس 

العنــوان: ســافتي درايــف إن إي بلمونــت ميشــيغان 
49306 الواليــات املتحــدة االمريكيــة . 5801 

Address: 5801 Safety Druve NE Belmont, 
Michigan 49306 USA 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 
219 نابلــس- فلســطن 

Address for Services: 
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( 392)

 Trade Mark No.: 33386العالمة التجارية رقم: 33386 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 29/03/2018التاريخ: 2018/03/29 

مــن اجــل: مســتحرضات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل 
ــيل  ــل وج ــف وصق ــتحرضات تنظي ــس، مس ــل ويك املالب يف غس
وكشــط، صابــون، عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرضات تجميــل، 

غســول )لوشــن( للشــعر، منظفــات أســنان 

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: MOHANAD YOUSEF MOHAMMADبأسم: مهند يوسف محمد عرمان 
ARAMAN 

 Address: NABLUS. ALMASAKIN ALSHAABIYA JAWALالعنوان: نابلس - املساكن الشعبية جوال 0592999618 
059299618 

 Address for Services: NABLUS. ALMASAKINعنوان التبليغ: نابلس - املساكن الشعبية جوال 0592999618 
ALSHAABIYA JAWAL 059299618 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العــالم 

 

( 393)

 Trade Mark No.: 33391العالمة التجارية رقم: 33391 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم: رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان: فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ: فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 
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( 394)

 Trade Mark No.: 33392العالمة التجارية رقم: 33392 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم: رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان: فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ: فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 

( 395)

 Trade Mark No.: 33393العالمة التجارية رقم: 33393 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم: رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان: فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ: فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 
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( 396)

 Trade Mark No.: 33394العالمة التجارية رقم: 33394 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم: رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان: فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ: فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 

( 397)

 Trade Mark No.: 33395العالمة التجارية رقم: 33395 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 28/03/2018التاريخ: 2018/03/28 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم: رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان: فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ: فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 
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( 398)

 Trade Mark No.: 33396العالمة التجارية رقم: 33396 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم: رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان: فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ: فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 

( 399)

 Trade Mark No.: 33397العالمة التجارية رقم: 33397 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

ــن  ــة م ــات املصنوع ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل: ال ــن اج م
هــذة املــواد غــري الــوارد يف فئــات اخــرى املطبوعــات ومــواد 

التجليــد الكتــب والقرطاســية واللــوازم املكتبيــة 

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: al-shareka al-ahleya leladwt wal-tghezat alبأسم: الركة االهلية لالدوات والتجهيزات املكتبية م.خ.م. 
maktabya 

 Address: hebron -al-hooz al-awal- telephon 2259680العنوان: الخليل - الحاووز االول - تلفون 2259680 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: الخليل - رأس الجورة - مقابل جامع الشعراوي 
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( 400)

 Trade Mark No.: 33401العالمة التجارية رقم: 33401 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

 In Respect of: RICE, SUGAR AND PREPARATION MADEمن اجل: أُرز و سكر و مستحرضات مصنوعة من الحبوب. 
FROM CEREALS. 

 .In the name of: H. R. EXPORTS PVT. LTDبأسم: إتش. آر. إيكسبورتس يب يف يت. ليمتد. 

العنــوان: 2646، 1إس يت فلــور غــايل راغهونانــدان نايــا بــازار، 
دلهــي06-، الهنــد 

Address: 2646, 1ST FLOOR GALI RAGHUNANDAN NAYA 
BAZAR, DELHI-06, INDIA 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: طمون-الضفة الغربية-فلسطن 

( 401)

 Trade Mark No.: 33402العالمة التجارية رقم: 33402 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

الحلوانيــة،  الشــوكوالته  ومنتجــات  الشــوكوالته  اجــل:  مــن 
)بكافــة  البســكويت  الســكاكر،  الحلوانيــة،  الســكر  منتجــات 
العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة،  الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(، 
املعكرونــة العصائبيــة الفوريــة، الســباغيتي، الشــعريية، الخمــرية، 
ــلطة،  ــل الس ــز، تواب ــرى للمخاب ــات االخ ــازة واملكون ــحوق الخب مس
ــات  ــل(، منتج ــات )التواب ــش اب والصلص ــل، الكات ــز، الخ املايوني
املثلــج،  الربثــس  املثلــج،  العجــن  للطبــخ،  الجاهــز  العجــن 
االلبــان،  مــن  املصنوعــة  غــري  املثلجــة  الحلويــات  البوظــة، 
الحلويــات املثلجــة املصنوعــة مــن الفواكــه، الحلويــات املثلجــة، 
الســاجو،  التابيــوكا،  األرز،   ، الســكر  الــكاكاو،  الشــاي،   ، القهــوة 
ــردل،  ــح، الخ ــكر، املل ــس الس ــز، دب ــوة، الخب ــام القه ــوم مق ــا يق وم
ــات  ــاين, مروب ــل, القط ــوب, التواب ــن الحب ــوع م ــن املصن الطح
الصلصــات,  واالعشــاب(,  الحبــوب  عــى  )املعتمــدة  االطعمــة 

الشــاي العشــبي, العســل 

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 LLCبأسم: الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

1, ص.ب:  رقــم  الصناعيــة  املنطقــة  الوحــدة,  العنــوان: شــارع 
املتحــدة  العربيــة  االمــارات  الشــارقة,   ,4115

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 
4115, Sharjah, United Arab Emirates 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al- التبليــغ:  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 402)

 Trade Mark No.: 33403العالمة التجارية رقم: 33403 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

الشــوكوالته  ومنتجــات  الشــوكوالته  اجــل:  مــن 
ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني
الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 
املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 
الشــعريية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 
الخمــرية، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 
للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتش 
العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 
الجاهــز للطبــخ، العجــن املثلــج، الربثــس املثلــج، 
املصنوعــة  غــري  املثلجــة  الحلويــات  البوظــة، 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــات املثلج ــان، الحلوي ــن االلب م
الشــاي،   ، القهــوة  املثلجــة،  الحلويــات  الفواكــه، 
التابيــوكا، الســاجو، ومــا  ، األرز،  الــكاكاو، الســكر 
ــح،  ــكر، املل ــس الس ــز، دب ــوة، الخب ــام القه ــوم مق يق
الحبــوب,  مــن  املصنــوع  الطحــن  الخــردل، 
التوابــل, القطــاين, مروبــات االطعمــة )املعتمــدة 
الشــاي  الصلصــات,  واالعشــاب(,  الحبــوب  عــى 

العســل  العشــبي, 

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 LLCبأسم: الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

الصناعيــة  املنطقــة  الوحــدة,  شــارع  العنــوان: 
ــة  ــارات العربي ــارقة, االم ــم 1, ص.ب: 4115, الش رق

املتحــدة 

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 403)

 Trade Mark No.: 33404العالمة التجارية رقم: 33404 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

الشــوكوالته  ومنتجــات  الشــوكوالته  اجــل:  مــن 
ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني
الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 
املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 
الشــعريية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 
الخمــرية، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 
للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتش 
العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 
الجاهــز للطبــخ، العجــن املثلــج، الربثــس املثلــج، 
املصنوعــة  غــري  املثلجــة  الحلويــات  البوظــة، 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــات املثلج ــان، الحلوي ــن االلب م
الشــاي،   ، القهــوة  املثلجــة،  الحلويــات  الفواكــه، 
التابيــوكا، الســاجو، ومــا  ، األرز،  الــكاكاو، الســكر 
ــح،  ــكر، املل ــس الس ــز، دب ــوة، الخب ــام القه ــوم مق يق
الحبــوب,  مــن  املصنــوع  الطحــن  الخــردل، 
التوابــل, القطــاين, مروبــات االطعمــة )املعتمــدة 
الشــاي  الصلصــات,  واالعشــاب(,  الحبــوب  عــى 

العســل  العشــبي, 

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 LLCبأسم: الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

الصناعيــة  املنطقــة  الوحــدة,  شــارع  العنــوان: 
ــة  ــارات العربي ــارقة, االم ــم 1, ص.ب: 4115, الش رق

املتحــدة 

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 404)

 Trade Mark No.: 33407العالمة التجارية رقم: 33407 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

الشــوكوالته  ومنتجــات  الشــوكوالته  اجــل:  مــن 
ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني
الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 
املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 
الشــعريية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 
الخمــرية، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 
للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتش 
العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 
الجاهــز للطبــخ، العجــن املثلــج، الربثــس املثلــج، 
املصنوعــة  غــري  املثلجــة  الحلويــات  البوظــة، 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــات املثلج ــان، الحلوي ــن االلب م
الشــاي،   ، القهــوة  املثلجــة،  الحلويــات  الفواكــه، 
التابيــوكا، الســاجو، ومــا  ، األرز،  الــكاكاو، الســكر 
ــح،  ــكر، املل ــس الس ــز، دب ــوة، الخب ــام القه ــوم مق يق
الحبــوب,  مــن  املصنــوع  الطحــن  الخــردل، 
التوابــل, القطــاين, مروبــات االطعمــة )املعتمــدة 
الشــاي  الصلصــات,  واالعشــاب(,  الحبــوب  عــى 

العســل  العشــبي, 

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 LLCبأسم: الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

الصناعيــة  املنطقــة  الوحــدة,  شــارع  العنــوان: 
ــة  ــارات العربي ــارقة, االم ــم 1, ص.ب: 4115, الش رق

املتحــدة 

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 405)

 Trade Mark No.: 33408العالمة التجارية رقم: 33408 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ: 2018/04/02 

الشــوكوالته  ومنتجــات  الشــوكوالته  اجــل:  مــن 
ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني
الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 
املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 
الشــعريية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 
الخمــرية، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 
للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتش 
العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 
الجاهــز للطبــخ، العجــن املثلــج، الربثــس املثلــج، 
املصنوعــة  غــري  املثلجــة  الحلويــات  البوظــة، 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــات املثلج ــان، الحلوي ــن االلب م
الشــاي،   ، القهــوة  املثلجــة،  الحلويــات  الفواكــه، 
التابيــوكا، الســاجو، ومــا  ، األرز،  الــكاكاو، الســكر 
ــح،  ــكر، املل ــس الس ــز، دب ــوة، الخب ــام القه ــوم مق يق
الحبــوب,  مــن  املصنــوع  الطحــن  الخــردل، 
التوابــل, القطــاين, مروبــات االطعمــة )املعتمــدة 
الشــاي  الصلصــات,  واالعشــاب(,  الحبــوب  عــى 

العســل  العشــبي, 

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 LLCبأسم: الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

الصناعيــة  املنطقــة  الوحــدة,  شــارع  العنــوان: 
ــة  ــارات العربي ــارقة, االم ــم 1, ص.ب: 4115, الش رق

املتحــدة 

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 406)

 Trade Mark No.: 33409العالمة التجارية رقم: 33409 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 03/04/2018التاريخ: 2018/04/03 

ــامل  ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واإلع ــات الدعاي ــل: خدم ــن اج م
ــي  ــاط املكتب ــل النش وتفعي

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: AKRAM SA’D AS’AD NATSHEHبأسم: اكرم سعد اسعد نتشة 

 Address: ALKHALILالعنوان: الخليل مقابل جامعة الخليل 

 Address for Services: ALKHALILعنوان التبليغ: الخليل مقابل جامعة الخليل 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 407)

 Trade Mark No.: 33410العالمة التجارية رقم: 33410 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 03/04/2018التاريخ: 2018/04/03 

األنشــطة  الرفيــه،  التدريــب،  والتهذيــب،  التعليــم  اجــل:  مــن 
والثقافيــة.  الرياضيــة 

In Respect of: Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

 In the name of: AKRAM SA’D AS’AD NATSHEHبأسم: اكرم سعد اسعد نتشة 

 Address: ALKHALILالعنوان: الخليل مقابل جامعة الخليل 

 Address for Services: ALKHALILعنوان التبليغ: الخليل مقابل جامعة الخليل 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 408)

 Trade Mark No.: 33411العالمة التجارية رقم: 33411 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 03/04/2018التاريخ: 2018/04/03 

 In Respect of: CANNED VEGATABLESمن اجل: خرضاوات محفوظة 

 In the name of: YOUNES MOH M AMAIRAبأسم: يونس محمد موىس العاميرة 

 Address: HEBRON DORAالعنوان: الخليل دورا 

 Address for Services: HEBRON DORAعنوان التبليغ: الخليل دورا 

( 409)

 Trade Mark No.: 33412العالمة التجارية رقم: 33412 

 In Class: 7يف الصنف: 7 

 Date: 03/04/2018التاريخ: 2018/04/03 

ــا  ــدا م ــن )ع ــركات ومكائ ــة؛ مح ــدد آلي ــل: آالت وع ــن اج م
ــل  ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة(؛ قارن ــات الربي ــا للمركب كان منه
الحركــة )عــدا مــا كان منهــا للمركبــات الربيــة(؛ معــدات 
ــض،  ــس البي ــزة تفقي ــد(؛ أجه ــدار بالي ــا ي ــدا م ــة )ع زراعي
فرجونــات  فرجونــات،  وحامــالت  كربونيــة  فرجونــات 

تشــغيل، مــراوح فرجونــات 

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, carbon brushes and brush 
holders, starter brushes, fan brushes. 

تيكاريــت  يف  ســانايي  إيليكريــك  كارديــس  بأســم: 
ســريكيتي  أنونيــم 

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

بيســيول   6 رقــم:  أســفالتي  لونــدرا  إســيك  العنــوان: 
اســطنبول/تركيا  ســيفاكوي 

Address: Eski Londra Asfalti No:6 Besyol Sefakoy ف
STANBUL/TURKEY 

 219 الفكريــه ص.ب  للملكيــه  التبليــغ: ســامس  عنــوان 
فلســطن  - بلس نا

Address for Services: 
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( 410)

 Trade Mark No.: 33413العالمة التجارية رقم: 33413 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 03/04/2018التاريخ: 2018/04/03 

مــن اجــل: األجهــزة واألدوات العلميــة واملالحيــة واملســاحية 
ــزة  ــيناميئ واألجه ــرايف والس ــر الفوتوغ ــزة وأدوات التصوي وأجه
ــة  ــارة واملراقب ــاس واإلش ــوزن والقي ــة وأدوات ال واألدوات البري
ــح أو  ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم؛ أجه ــاذ والتعلي )اإلرشاف( واإلنق
تحويــل أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم يف الطاقــة الكهربائيــة؛ 
ــالت  ــور؛ حام ــوت أو الص ــخ الص ــال أو نس ــجيل أو إرس ــزة تس أجه
بيانــات مغناطيســية، أقــراص تســجيل؛ آالت بيــع أوتوماتيــة و 
ــد،  ــجيل النق ــد؛ آالت تس ــع النق ــل بقط ــي تعم ــزة الت ــات لألجه آلي
آالت حاســبة، معــدات معالجــة بيانــات وأجهــزة الكمبيوتــر؛ أجهــزة 

ــق.  ــاء الحرائ إطف

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
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; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus. 

أنونيــم  تيكاريــت  يف  ســانايي  إيليكريــك  كارديــس  بأســم: 
كيتي  ســري

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

العنــوان: إســيك لونــدرا أســفالتي رقــم: 6 بيســيول ســيفاكوي 
اســطنبول/تركيا 

Address: Eski Londra Asfalti No:6 Besyol Sefakoy ف
STANBUL/TURKEY 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 

( 411)

 Trade Mark No.: 33414العالمة التجارية رقم: 33414 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 03/04/2018التاريخ: 2018/04/03 

مــن اجــل: خدمــات تجميــع تشــكيلة، لصالــح الغــري، مــن البضائــع 
)وال ينطــوي ذلــك عــى خدمــة النقــل(، لتمكــن املســتهلكن مــن 
ــن  ــات م ــذه الخدم ــم ه ــن تقدي ــهولة؛ وميك ــا بس ــا ورشائه معاينته
ــالل  ــن خ ــة، م ــع بالجمل ــذ البي ــة، مناف ــع بالتجزئ ــر البي ــل متاج قب
ــائط  ــالل الوس ــن خ ــدي أو م ــب الربي ــات الطل ــع، كتالوج آالت البي
اإللكرونيــة، عــى ســبيل املثــال، مــن خــالل املواقــع اإللكرونيــة 

ــة  ــوق التلفزيوني ــج التس أو برام

In Respect of: ging together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods; 
such services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, through vending machines, mail order catalogues or by 
means of electronic media, for example, through web sites or 
television shopping programmes. 

أنونيــم  تيكاريــت  يف  ســانايي  إيليكريــك  كارديــس  بأســم: 
كيتي  ســري

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

العنــوان: إســيك لونــدرا أســفالتي رقــم: 6 بيســيول ســيفاكوي 
اســطنبول/تركيا 

Address: Eski Londra Asfalti No:6 Besyol Sefakoy ف
STANBUL/TURKEY 

نابلــس   219 الفكريــة ص ب  للملكيــة  التبليــغ: ســامس  عنــوان 
فلســطن  _

Address for Services: 
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( 412)

 Trade Mark No.: 33415العالمة التجارية رقم: 33415 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 03/04/2018التاريخ: 2018/04/03 

ــة؛  ــح العطري ــل؛ الروائ ــتحرضات التجمي ــور؛ مس ــل: العط ــن اج م
ــات  ــخيص والحيوان ــتخدام الش ــة لالس ــح الكريه ــالت الروائ مزي

In Respect of: Perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants 
for personal use and animals 

بأســم: مــاركا كوزميتيــك كيميــا يف تيكســتل أورانلــريي بازارالمــا 
ســانايي يف تيجاريــت ليمتــد شــريكيتي 

In the name of: MARKA KOZMETIK KIMYA VE TEKSTIL 
URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI 

العنــوان: شــيكريبينار ماهاليــي، اردا جاديــي نــو:9 شــايروفا – 
كوجيــايل، تركيــا 

Address: Sekerpinar Mahallesi, Arda Caddesi No:9, Cayirova 
- Kocaeli, Turkey 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: بيت ساحور ص.182 

( 413)

 Trade Mark No.: 33416العالمة التجارية رقم: 33416 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 04/04/2018التاريخ: 2018/04/04 

 In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل: خدمات توفري االطعمة واملروبات . 

 In the name of: MAJDI HANI MOHAMMAD ISMAILبأسم: مجدي هاين محمد اسامعيل 

 Address: NABLUS - RAFEDYA - JAWWAL: 0599221102العنوان: نابلس - رفيديا - جوال 0599221102 

 :Address for Services: NABLUS - RAFEDYA - JAWWALعنوان التبليغ: نابلس - رفيديا - جوال 0599221102 
0599221102 
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 ( 414)

 Trade Mark No.: 33417العالمة التجارية رقم: 33417 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 04/04/2018التاريخ: 2018/04/04 

وادارة  واالعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

املعدنيــة  للصناعــات  الباســط  رشكــة  بأســم: 
خصوصيــة  مســاهمة 

In the name of: Sharekat Al Basset Lel Senaat Al 
Maadaniya Mosahama Khososiya 

 Address: Jifna Belqorb Men Almasjedالعنوان: جفنا بالقرب من املسجد 

 Address for Services: Jifna Belqorb Menعنوان التبليغ: جفنا بالقرب من املسجد 
Almasjed 

( 415)

 Trade Mark No.: 33418العالمة التجارية رقم: 33418 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 04/04/2018التاريخ: 2018/04/04 

مــن اجــل: خدمــات توفــري االطعمــة واملروبــات- 
االيــواء املؤقــت. 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation. 

 In the name of: Sharekat Bab Alshams Alseyahiyaبأسم: رشكة باب الشمس السياحية عادية عامة 
Adeya Ameh 

 Address: Ariha Shar’e Almaghtasالعنوان: أريحا شارع املغطس 

 Address for Services: Ariha Shar’e Almaghtasعنوان التبليغ: أريحا شارع املغطس 
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( 416)

 Trade Mark No.: 33419العالمة التجارية رقم: 33419 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: خدمــات التعليــم يف قطــاع الرعايــة 
ــري  ــم؛ توف ــال التعلي ــات يف مج ــة؛ املعلوم الصحي
التعليــم  وخدمــات  اإللكرونيــة  املنشــورات 

)ان-اليــن(.  املبــارشة  التدريــس  وخدمــات 

In Respect of: Educational Services in the 
healthcare sector; education information; 
providing on-line electronic publications, 
educational services, instruction services. 

 In the name of: Novartis AGبأسم: نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان: 4002 بازل، سويرسا 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 417)

 Trade Mark No.: 33420العالمة التجارية رقم: 33420 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: خدمــات التعليــم يف قطــاع الرعايــة 
ــري  ــم؛ توف ــال التعلي ــات يف مج ــة؛ املعلوم الصحي
التعليــم  وخدمــات  اإللكرونيــة  املنشــورات 

)ان-اليــن(.  املبــارشة  التدريــس  وخدمــات 

In Respect of: Educational Services in the 
healthcare sector; education information; 
providing on-line electronic publications, 
educational services, instruction services. 

 In the name of: Novartis AGبأسم: نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان: 4002 بازل، سويرسا 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 418)

 Trade Mark No.: 33421العالمة التجارية رقم: 33421 

 In Class: 44يف الصنف: 44 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

ــة؛  ــة الصحي ــة؛ العناي ــاعدة طبي ــة؛ مس ــات طبي ــل: خدم ــن اج م
املشــورة يف مجــال الصحــة؛ خدمــات العــالج؛ خدمــات التطبيــب 
ــداً  ــة وتحدي ــات الطبي ــة؛ والخدم ــح الصيدالني ــد؛ النصائ ــن بع ع
ــا  ــول إليه ــن الوص ــي ميك ــة الت ــة الصحي ــات الرعاي ــري معلوم توف

ــات.  ــوال واملطبوع ــف الج ــات الهات ــت وتطبيق ــرب اإلنرن ع

In Respect of: Medical services; medical assistance; healthcare; 
health counselling; therapy services; telemedicine services; 
pharmacy advice; and medical services namely providing 
healthcare information accessible by means of internet, mobile 
phone applications and print. 

 In the name of: Novartis AGبأسم: نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان: 4002 بازل، سويرسا 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 419)

 Trade Mark No.: 33422العالمة التجارية رقم: 33422 

 In Class: 44يف الصنف: 44 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

ــة؛  ــة الصحي ــة؛ العناي ــاعدة طبي ــة؛ مس ــات طبي ــل: خدم ــن اج م
املشــورة يف مجــال الصحــة؛ خدمــات العــالج؛ خدمــات التطبيــب 
ــداً  ــة وتحدي ــات الطبي ــة؛ والخدم ــح الصيدالني ــد؛ النصائ ــن بع ع
ــا  ــول إليه ــن الوص ــي ميك ــة الت ــة الصحي ــات الرعاي ــري معلوم توف

ــات.  ــوال واملطبوع ــف الج ــات الهات ــت وتطبيق ــرب اإلنرن ع

In Respect of: Medical services; medical assistance; healthcare; 
health counselling; therapy services; telemedicine services; 
pharmacy advice; and medical services namely providing 
healthcare information accessible by means of internet, mobile 
phone applications and print. 

 In the name of: Novartis AGبأسم: نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان: 4002 بازل، سويرسا 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 
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( 420)

 Trade Mark No.: 33423العالمة التجارية رقم: 33423 

 In Class: 44يف الصنف: 44 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

ــة؛  ــة الصحي ــة؛ العناي ــاعدة طبي ــة؛ مس ــات طبي ــل: خدم ــن اج م
املشــورة يف مجــال الصحــة؛ خدمــات العــالج؛ خدمــات التطبيــب 
ــداً  ــة وتحدي ــات الطبي ــة؛ والخدم ــح الصيدالني ــد؛ النصائ ــن بع ع
ــا  ــول إليه ــن الوص ــي ميك ــة الت ــة الصحي ــات الرعاي ــري معلوم توف

ــات.  ــوال واملطبوع ــف الج ــات الهات ــت وتطبيق ــرب اإلنرن ع

In Respect of: Medical services; medical assistance; healthcare; 
health counselling; therapy services; telemedicine services; 
pharmacy advice; and medical services namely providing 
healthcare information accessible by means of internet, mobile 
phone applications and print. 

 In the name of: Novartis AGبأسم: نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان: 4002 بازل، سويرسا 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 421)

 Trade Mark No.: 33424العالمة التجارية رقم: 33424 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصات 
ــالم  ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف ــرضوات محفوظ ــه وخ ــم، فواك اللح
)جيــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب، 
لــن؛ زبــدة؛ جــن، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــألكل، بقــول 

ــور  ــة، مت محفوظ

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, 
preserved beans, dates. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 
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( 422)

 Trade Mark No.: 33425العالمة التجارية رقم: 33425 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، 
خالصــات اللحــم، فواكــه وخــرضوات محفوظــة ومجففــة 
ومطهــوة، هــالم )جيــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة 
ــوت  ــن؛ زبــدة؛ جــن، الزي بالســكر، البيــض والحليــب، ل

ــور  ــة، مت ــول محفوظ ــألكل، بق ــة ل ــون الصالح والده

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, preserved beans, dates. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- 
ميثلهــا رائــد عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading 
Corp - represented by Raed Abdullah Awadh Al- 
Naqeeb 

ــدن،  ــيلة- ع ــارع الس ــامن- ش ــيخ عث ــة الش ــوان: مدين العن
الجمهوريــة اليمنيــة. 

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh 
Osman City– Silat St 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

( 423)

 Trade Mark No.: 33427العالمة التجارية رقم: 33427 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاه املعدنيــة والِغازيــة 
ــة[؛  ــري كحولي ــهية ]غ ــة للش ــات فاتح ــرضاوات؛ مروب ــر خ عصائ
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس ــة[؛ مروب ــري كحولي ــالت ]غ كوكتي
وعصائــر الفواكــه، مســتحرضات لعمــل العصائــر؛ مســتحرضات 

ــوارة  ــات الف ــالة للمروب ــراص مح ــة، أق ــاه الغازي ــل املي لعم

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, Pastilles for 
effervescing beverages. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 424)

 Trade Mark No.: 33428العالمة التجارية رقم: 33428 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاه املعدنيــة والِغازيــة 
ــة[؛  ــري كحولي ــهية ]غ ــة للش ــات فاتح ــرضاوات؛ مروب ــر خ عصائ
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس ــة[؛ مروب ــري كحولي ــالت ]غ كوكتي
وعصائــر الفواكــه، مســتحرضات لعمــل العصائــر؛ مســتحرضات 

ــوارة  ــات الف ــالة للمروب ــراص مح ــة، أق ــاه الغازي ــل املي لعم

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, Pastilles for 
effervescing beverages. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس-
فلســطن 

Address for Services: 

( 425)

 Trade Mark No.: 33429العالمة التجارية رقم: 33429 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصات 
ــالم  ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف ــرضوات محفوظ ــه وخ ــم، فواك اللح
)جيــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب، 
لــن؛ زبــدة؛ جــن، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــألكل، بقــول 

ــور  ــة، مت محفوظ

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, 
preserved beans, dates. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس-
فلســطن 

Address for Services: 
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( 426)

 Trade Mark No.: 33431العالمة التجارية رقم: 33431 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

االصطناعيــة؛  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق وجبــات خفيفــة مصنوعــة مــن 
الحبــوب؛ دقيــق الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويات 
املثلجــة؛ عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز؛ امللــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات )التوابــل(؛ البهــارات؛ 
كعــك  خبــز،  للطعام،بســكويت،  عطريــة  مســتحرضات  الثلــج، 
حبــوب جاهــزة؛ أصابــع حبــوب؛ حبــوب معالجــة ، وجبــات خفيفــة 
ــات  ــباغيتي ، وجب ــتا؛ س ــة الباس ــتا؛ عجين ــوب، باس ــها الحب أساس
خفيفــة مصنوعــة مــن الدقيــق، أقــراص أرز، وجبــات خفيفــة 

أساســها األرز 

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, Aromatic preparations for food, Biscuits, 
Bread, Buns, Cereal preparations,Cereal-based snack food, 
Farinaceous food pastes, Farinaceous foods, Flour products, 
Rice cakes,Rice-based snack food. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 

( 427)

 Trade Mark No.: 33432العالمة التجارية رقم: 33432 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاه املعدنيــة والِغازيــة 
ــة[؛  ــري كحولي ــهية ]غ ــة للش ــات فاتح ــرضاوات؛ مروب ــر خ عصائ
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس ــة[؛ مروب ــري كحولي ــالت ]غ كوكتي
وعصائــر الفواكــه، مســتحرضات لعمــل العصائــر؛ مســتحرضات 

ــوارة  ــات الف ــالة للمروب ــراص مح ــة، أق ــاه الغازي ــل املي لعم

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, Pastilles for 
effervescing beverages. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 
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( 428)

 Trade Mark No.: 33433العالمة التجارية رقم: 33433 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصات 
ــالم  ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف ــرضوات محفوظ ــه وخ ــم، فواك اللح
)جيــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب، 
لــن؛ زبــدة؛ جــن، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــألكل، بقــول 

ــور  ــة، مت محفوظ

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, 
preserved beans, dates. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 

( 429)

 Trade Mark No.: 33434العالمة التجارية رقم: 33434 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصات 
ــالم  ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف ــرضوات محفوظ ــه وخ ــم، فواك اللح
)جيــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب، 
لــن؛ زبــدة؛ جــن، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــألكل، بقــول 

ــور  ــة، مت محفوظ

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, 
preserved beans, dates. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 
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( 430)

 Trade Mark No.: 33435العالمة التجارية رقم: 33435 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

االصطناعيــة؛  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق وجبــات خفيفــة مصنوعــة مــن 
الحبــوب؛ دقيــق الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويات 
املثلجــة؛ عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز؛ امللــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات )التوابــل(؛ البهــارات؛ 
كعــك  خبــز،  للطعام،بســكويت،  عطريــة  مســتحرضات  الثلــج، 
حبــوب جاهــزة؛ أصابــع حبــوب؛ حبــوب معالجــة ، وجبــات خفيفــة 
ــات  ــباغيتي ، وجب ــتا؛ س ــة الباس ــتا؛ عجين ــوب، باس ــها الحب أساس
خفيفــة مصنوعــة مــن الدقيــق، أقــراص أرز، وجبــات خفيفــة 

أساســها األرز 

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, Aromatic preparations for food, Biscuits, 
Bread, Buns, Cereal preparations,Cereal-based snack food, 
Farinaceous food pastes, Farinaceous foods, Flour products, 
Rice cakes,Rice-based snack food. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 

( 431)

 Trade Mark No.: 33436العالمة التجارية رقم: 33436 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

االصطناعيــة؛  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق وجبــات خفيفــة مصنوعــة مــن 
الحبــوب؛ دقيــق الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويات 
املثلجــة؛ عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز؛ امللــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات )التوابــل(؛ البهــارات؛ 
كعــك  خبــز،  للطعام،بســكويت،  عطريــة  مســتحرضات  الثلــج، 
حبــوب جاهــزة؛ أصابــع حبــوب؛ حبــوب معالجــة ، وجبــات خفيفــة 
ــات  ــباغيتي ، وجب ــتا؛ س ــة الباس ــتا؛ عجين ــوب، باس ــها الحب أساس
خفيفــة مصنوعــة مــن الدقيــق، أقــراص أرز، وجبــات خفيفــة 

أساســها األرز 

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, Aromatic preparations for food, Biscuits, 
Bread, Buns, Cereal preparations,Cereal-based snack food, 
Farinaceous food pastes, Farinaceous foods, Flour products, 
Rice cakes,Rice-based snack food. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 
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( 432)

 Trade Mark No.: 33437العالمة التجارية رقم: 33437 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاه املعدنيــة والِغازيــة 
ــة[؛  ــري كحولي ــهية ]غ ــة للش ــات فاتح ــرضاوات؛ مروب ــر خ عصائ
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس ــة[؛ مروب ــري كحولي ــالت ]غ كوكتي
وعصائــر الفواكــه، مســتحرضات لعمــل العصائــر؛ مســتحرضات 

ــوارة  ــات الف ــالة للمروب ــراص مح ــة، أق ــاه الغازي ــل املي لعم

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, Pastilles for 
effervescing beverages. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس-
فلســطن 

Address for Services: 

( 433)

 Trade Mark No.: 33438العالمة التجارية رقم: 33438 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مــن اجــل: البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاه املعدنيــة والِغازيــة 
ــة[؛  ــري كحولي ــهية ]غ ــة للش ــات فاتح ــرضاوات؛ مروب ــر خ عصائ
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس ــة[؛ مروب ــري كحولي ــالت ]غ كوكتي
وعصائــر الفواكــه، مســتحرضات لعمــل العصائــر؛ مســتحرضات 

ــوارة  ــات الف ــالة للمروب ــراص مح ــة، أق ــاه الغازي ــل املي لعم

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, Pastilles for 
effervescing beverages. 

بأســم: مؤسســة بــن عــوض النقيــب للتجــارة العامــة- ميثلهــا رائــد 
عبداللــه عــوض النقيــب 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General Trading Corp - 
represented by Raed Abdullah Awadh Al- Naqeeb 

العنــوان: مدينــة الشــيخ عثــامن- شــارع الســيلة- عــدن، الجمهورية 
 . ليمنية ا

Address: The Republic of Yemen – Aden – Sheikh Osman 
City– Silat St 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 
فلســطن 

Address for Services: 
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( 434)

 Trade Mark No.: 33440العالمة التجارية رقم: 33440 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 05/04/2018التاريخ: 2018/04/05 

مســتحرضات  وبيطريــة،  صيدالنيــة  مســتحرضات  اجــل:  مــن 
ــتعامل  ــدة لإلس ــة مع ــة حمي ــواد وأغذي ــة، م ــات طبي ــة لغاي صحي
ــة  ــالت للحمي ــال، مكم ــع واألطف ــة للرض ــري وأغذي ــي أو البيط الطب
الغذائيــة لإلنســان والحيــوان؛ لصقــات ومــواد ضــامد، مــواد حشــو 
ــادة  ــتحرضات إلب ــرات، مس ــنان، مطه ــب األس ــمع ط ــنان وش األس
الحــرات والحيوانــات الضــارة، مبيــدات فطريــات ومبيــدات 

ــاب.  أعش

In Respect of: Pharmaceutical 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. 

 In the name of: SHARIKIT ALNAJAH LILKHADMATبأسم: رشكة النجاح للخدمات الطبية واملخربية 
ALTEBIYA WA ALMAKHBARIYA 

 Address: NABLUS . SHARIA OMAR ALMOKHTAR TELالعنوان: نابلس . شارع عمر املختار هاتف 0599208649 
0599208649 

 Address for Services: NABLUS . SHARIA OMARعنوان التبليغ: نابلس . شارع عمر املختار هاتف 0599208649 
ALMOKHTAR TEL 0599208649 

( 435)

 Trade Mark No.: 33441العالمة التجارية رقم: 33441 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 08/04/2018التاريخ: 2018/04/08 

مــن اجــل: الدقيــق و املســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ 
ألــواح الحبــوب؛ رقائــق الشــوفان؛ رقائــق )منتجــات الحبــوب(؛ 
و  فتــات؛ معجنــات  افرنجــي؛  الخبــز؛ خبــز  الخبــز و منتجــات 
حلويــات؛ بتــي فــور )كعــك(؛ مثلجــات صالحــة لــألكل؛ بوظــة 
)حلويــات  مجمــد  لــن  )مثلجــات(؛  رشبــات  و  كريــم(  )اّيــس 
خمــرية؛  الشــوكوالتة؛  و  الشــاي  اساســها  مروبــات  مثلجــة(؛ 
مســحوق الخبيــز؛ عجــن؛ قرشــنة )بقســامط(؛ كعــك محــى؛ 
ــر  ــا؛ فطائ ــر فيين ــى؛ فطائ ــتدير مح ــك مس ــك؛ كع ــكويت؛ كع بس
رقيقــة؛ كعــك الوافــل؛ تورتــات )كيــك بالفواكهــة( حلــوة أو مالحــة؛ 
بيتــزا؛ تورتــات محشــوة باملــرىب أو الفاكهــة أو املقبــالت؛ فطائــر؛ 

سندويشــات؛ أطعمــة خفيفــة أساســها األرز. 

In Respect of: Flour and preparations made from cereals; 
cereal bars; oat flakes; chips (cereal products); bread and 
bread products, bread rolls; crumbs, pastry and confectionery; 
petits fours (cakes); edible ices; ice cream and sorbets (ices); 
frozen yoghurt (confectionery ices); tea or chocololate-based 
beverages; yeast; baking powder; dough; rusks; cookies; 
biscuits; cakes; buns; viennese pastries; crepes; waffles; sweet 
or savoury tarts; pizzas; quiches; pies; sandwiches; rice-based 
snack food. 

 In the name of: LA BOULANGEREبأسم: ال بوالنجريي 

ــرييس، 85500  ــري دي س ــريي ، رو أوليف ــه ال بوزين ــوان: زد إي العن
ــا  ــريس، فرنس ــس هريب لي

Address: ZA La Buzenière, Rue Olivier de Serres, 85500 LES 
HERBIERS, FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

تشــتمل العالمــة عــى وجــه امــراة وكذلــك اللــون االحمــر والبيــج 
واالبيــض 
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( 436)

 Trade Mark No.: 33442العالمة التجارية رقم: 33442 

 In Class: 31يف الصنف: 31 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

و  والنباتــات  البــذور  الزراعيــة  واملنتجــات  الغــالل  اجــل:  مــن 
الزهــور 

In Respect of: Fresh fruits and vigitabiles seeds 

 In the name of: jafar akram sadi jamjumبأسم: جعفر اكرم سعدي جمجوم 

 Address: hebron alhawooz 0569557788العنوان: الخليل الحاووز بالقرب البايض لالدوات املنزلية 

لــالدوات  البايــض  بالقــرب  الحــاووز  الخليــل  التبليــغ:  عنــوان 
املنزليــة 

Address for Services: hebron alhawooz 0569557788 

( 437)

 Trade Mark No.: 33443العالمة التجارية رقم: 33443 

 In Class: 14يف الصنف: 14 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

مــن اجــل: مجوهــرات تقليــد ومجوهــرات مــن املعــادن النفيســة 
واألحجــار الكرميــة واملعــادن النفيســة وخليــط منهــا واملنتجــات 
ــب و  ــدا الذه ــا تحدي ــة به ــرات أو املطلي ــن املجوه ــة م املصنوع
ــة  ــار الكرمي ــرات واألحج ــل واملجوه ــم والسالس ــاور والخوات األس
العنــق  ربطــة  ودبابيــس  الكــم  أزرار  و  الكبــرية  امليداليــات  و 
ــط  ــاعات حائ ــاعات وس ــة، الس ــس للزين ــة ودبابي ــس الياق ودبابي
وأدوات قيــاس الوقــت و آالت للســاعات وقطــع مــن ذلــك وزجــاج 
للســاعات وســاعات الحائــط و قوالــب الســاعات وســيور الســاعات 
وسالســل وأســاور الســاعات وأحزمــة الســاعات وعلــب للســاعات 
ولســاعات الحائــط، معــادن نفيســة غــري متضمنــة يف أصنــاف 
أخــرى، الحــيل و النصــب والحــيل الصغــرية والكــؤوس التــي تقــدم 

ــة(.  ــاعات ) هدي ــب للس ــة وعل ــابقات الرياضي ــاء املس أثن

In Respect of: Imitation jewellery and jewellery of precious 
metals and precious stones, precious metals and their alloys 
and the jewelries coated therewith, namely, gold, bracelets, 
rings, chains, jewellery, jewels and precious stones, medallions, 
arm buttons, necktie brooches, collar brooches, brooches; 
watches, clocks and time measurement devices, movements, 
and parts thereof, watch/clock glasses, watch/clock casings, 
watch straps, watch chains/bracelets, watch bands, cases for 
watches and for clocks; precious metals not included in other 
classes; ornaments, statues, trinkets, cups given during sports 
competitions, cases for watches (presentation 

 In the name of: Sharkeat TLC Designs Li Tassmem Al Albseehبأسم: رشكة يت ال يس ديزاينز لتصميم االلبسة 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

للخدمــات  اتقــان   - عســاف  مهنــد  املحامــي  التبليــغ:  عنــوان 
ط3   - التجــاري  اللــه  رام  بــرج  اللــه  رام   - االستشــارية 

Address for Services: 
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( 438)

 Trade Mark No.: 33444العالمة التجارية رقم: 33444 

 In Class: 24يف الصنف: 24 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

ــة  ــري املدرج ــوجات، غ ــات املنس ــوجات ومنتج ــل: املنس ــن اج م
للحــامم  الكتــان  واألرسة؛  املائــدة  أغطيــة  أخــرى؛  فئــات  يف 
املاكيــاج؛  إلزالــة  النســيج  مــن  قطــع  املالبــس(؛  )باســتثناء 
للجــدار  املعلقــات  )النســيج(؛  البطانــات  )القــامش(؛  البطاقــات 
ــيج أو  ــن النس ــتائر م ــيج ؛ س ــن النس ــل م ــوجات؛ منادي ــن املنس م
املنســوجات؛  مــن  املناشــف  املنزليــة،  البياضــات  البالســتيك؛ 
حامــالت  الشــبك؛  ســتائر  لللــف(؛  )روب  للســفر  صغــري  ســجاد 
مــن  )ليــس  وأعــالم  الفتــات  نســجية؛  مــواد  مــن  الســتار 
الــورق(؛ وســائد الريــش )مفــارش داخليــة(؛ أغطيــة فضفاضــة 
لألثــاث؛ أغطيــة الوســائد؛ أغطيــة الفــراش؛ أكيــاس املخــدات؛ 
الناموســيات؛ أغطيــة الزجــاج؛ مفــارش طاولــة البليــاردو؛ مفــارش 
ــه  ــف الوج ــز، مناش ــة التطري ــورق(؛ أقمش ــن ال ــس م ــاوالت )لي الط
مــن النســيج؛ أكيــاس النــوم )أغطيــة(؛ األقمشــة القطنيــة؛ نســيج 
مــن وبــر الجمــل و نحــوه )قــامش الخيــش(؛ أقمشــة مطــرزة؛ 
بطانــة مــن النســيج لألحذيــة، نســيج لصناعــة االحذيــة، مفــارش 
الرسيــر )الراشــف(؛ البطاطــن؛ املعرشــات )القــامش(؛ املظــالت 
ــراش(؛  ــة الف ــة )أغطي ــامش( واألقمش ــم )ق ــد الغن ــامش(؛ جاع )الق
ســتائر الحــامم مــن النســيج أو البالســتيك؛ كريــب )النســيج(؛ 
األقمشــة  املرنــة،  النســج  مــواد  دمشــقي؛  نســيج  املفــارش؛ 
املشــمعة )الســتخدامها أغطيــة للطــاوالت(؛ القــامش الشــمعي 
ــبارتو ،  ــة اس ــانيل، أقمش ــة الش ــيج ؛ أقمش ــية؛ النس ــري القرطاس غ
ــيج(؛  ــات )النس ــارش الحامم ــة و مف ــيج(؛ أغطي ــم )نس ــيج ناع نس
الشــاش )قامش(؛قــامش الجريســيه )النســيج(؛ القــامش الصــويف، 
النســيج الصــويف؛ نســيج املالبــس الداخليــة؛ قــامش الكتــان؛ 
الحصــري مــن النســيج؛ طابعــات البطانيــات مــن املنســوجات؛ 
الرباطــات )القــامش(؛ األقمشــة للمفروشــات، نســيج تقليــد لجلــود 
الرامــى؛  نســيج  الجــن؛  قــامش  محبــوك؛  نســيج  الحيوانــات؛ 
الحريــر الصناعــي للنســيج؛ الحريــر )القــامش(؛ التفتــا )القــامش(؛ 
أقمشــة مــن األليــاف الزجاجيــة لالســتخدام يف النســيج؛ النســيج 

الالصــق للتطبيــق بفعــل الحــرارة؛ الكتــان ؛ املخمليــة؛ التــول 

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); 
woolen cloth, woolen fabric; lingerie fabric; linen cloth; 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: Sharkeat TLC Designs Liبأسم: رشكة يت ال يس ديزاينز لتصميم االلبسة 
Tassmem Al Albseeh 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: املحامــي مهنــد عســاف - اتقــان 
اللــه  رام  بــرج  اللــه  رام   - االستشــارية  للخدمــات 

ط3   - التجــاري 

Address for Services: 
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( 439)

 Trade Mark No.: 33445العالمة التجارية رقم: 33445 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

مــن اجــل: املالبــس وألبســة القــدم وأغطيــة الــرأس, مالبــس ســائقي 
الســيارات والدراجــات, صدريــات لالطفــال غــري مصنوعــة مــن 
الــورق, اربطــة رأس )مالبــس(, مبــاذل, مالبــس الحــامم, مالبــس 
االوشــحة,  والصنــادل,  لالســتحامم  الــراس  اغطيــة  الســباحة, 
رساويــل اطفــال مــن النســيج, ياقــات واقيــة, احذيــة رياضيــة 
ــس(,  ــة )مالب ــاالت, احزم ــس(, ش ــس )مالب ــاطىء, بران ــة الش واحذي
احزمــة للنقــود )مالبــس(, بــدالت رطبــة للتزلــج عــى املــاء, ربطــات 
ــرو,  ــاالت الف ــق, ش ــة(, نط ــس داخلي ــاء )مالب ــدات للنس ــق, مش العن
االوشــحة, قبعــات )اغطيــة الــراس(, قفافيــز )مالبــس(, مالبــس 
ــة,  ــوارب طويل ــات, ج ــاء, طرح ــدات للنس ــاء, مش ــن امل ــة م للوقاي
جــوارب قصــرية, مناديــل مخرمــة )مناديــل للرقبــة(, فــرو )مالبــس(, 
بيجامــات, نعــال للبــاس القــدم, كعــوب لالحذيــة او الجــوارب, خمــر 
)مالبــس(, حــامالت للبنطلونــات, مالبــس للمواليــد, ياقــات )مالبس(, 
قمصــان داخليــة للرجــال, كفــوف, أغطيــة لألذنــن )مالبــس(, نعــال 
ــات  ــس(, واقي ــم )مالب ــات للمعص ــامم, عصاب ــات األك ــة, زمام داخلي
ــوارب,  ــامالت للج ــس, ح ــوب املالب ــاطىء, جي ــة الش ــس, البس مالب
تنانــري تحتيــة, مالبــس ضيقــة, مراييــل )مالبــس(, مالبــس للحفالت 
أخفــاف  للقبعــات,  أماميــة  أطــراف  نظاميــة,  بــزات  التنكريــة, 
ــة أو  ــف, أحذي ــوارب, معاط ــة للج ــبية, أربط ــة خش ــة, أحذي مطاطي
ــة, روب  ــزالق األحذي ــة الن ــاء, أدوات مانع ــيج الحلف ــن نس ــادل م صن
ــائية  ــس نس ــب, مالب ــوالت, جالبي ــتحامم, افره ــاف إس ــامم, أخف الح
ــن,  ــة القدم ــاً لتدفئ ــخن كهربائي ــة ال تس ــات, أغطي ــة, برييه داخلي
أحذيــة ذات أربطــة, ابــواط, فرعــات األحذيــة, رصائــع ألحذيــة 
كــرة القــدم, أحذيــة نصفيــة, لــوازم معدنيــة لألحذيــة, زخــارف 
ــة  ــل داخلي ــة, رساوي ــوب لألحذي ــة, كع ــيور لألحذي ــدم, س ــاس الق لب
صــدر  قمصــان,  ياقــات  قمصــان,  داخليــة,  رساويــل  )مالبــس(, 
القميــص, صــدارات )صــدر القميــص(, قمصــان نصــف كــم, صــدارات 
)مالبــس داخليــة(, صــدارات, صدريــات, الجاكيتــات )مالبــس(, 
صــدارات لصيــد الســمك, جاكيتــات مــن الصــوف )مالبــس(, قمصــان 
ــس  ــة(, املالب ــس داخلي ــة )مالب ــان داخلي ــس(, قمص ــة )مالب مرسول
ــد  ــن جل ــس م ــة, مالب ــس جلدي ــك, مالب ــة للف ــات قابل ــزة, ياق الجاه
ــن  ــزاء م ــزة )اج ــات جاه ــري, بطان ــتحامم, التنان ــي االس ــد, طواق مّقل
مالبــس(, معاطــف خارجيــة, معاطــف خفيفــة, جالبيــات )مالبــس(, 
ــزات  ــس(, كن ــوف )مالب ــن الص ــواب م ــة, أث ــة البدني ــة للرياض أحذي
صوفيــة, الســرات, أزيــاء للخــدم, أغطيــة لتدفئــة اليديــن )مالبس(, 
فرعــات لبــاس القــدم, جيــوب مربعــة, جاكيتــات مقلنســة, أوشــحة, 
بنطلونــات, طامقــات, طامقــات للكاحــل, طامقــات )اغطيــة للســاق(, 
ــة  ــس للرياض ــس(, مالب ــة )مالب ــس محبوك ــة, مالب ــس محبوك مالب
البدنيــة, مالبــس خارجيــة, مالبــس داخليــة, الصنــادل, ســاري )لباس 
هنــدي(, رساويــل داخليــة, قبعــات, أغطيــة وجــه )خــامر او حجــاب(, 
أثــواب فضفاضــة, ســيور للطــامق, أحزمــة للبنطلونــات, عامئــم, 

ــة.  ــة الرياضي ــة, االحذي ــاف, االحذي ــدالت, أخف ب

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 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: Sharkeat TLC Designs Li Tassmem Al Albseehبأسم: رشكة يت ال يس ديزاينز لتصميم االلبسة 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

للخدمــات  اتقــان   - عســاف  مهنــد  املحامــي  التبليــغ:  عنــوان 
ط3   - التجــاري  اللــه  رام  بــرج  اللــه  رام   - االستشــارية 

Address for Services: 
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( 440)

 Trade Mark No.: 33446العالمة التجارية رقم: 33446 

 In Class: 26يف الصنف: 26 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

ــل ،  ــط والجدائ ــرزات الرائ ــات واملط ــل: املخرم ــن اج م
األزرار والخطافــات والعــراوي والدبابيــس واإلبــر ، الزهــور 

ــة  االصطناعي

In Respect of: Mufflers and gantries, Ribbons and braid, 
Buttons, Hooks, Cords, pins, needles, Artificial flowers 

 In the name of: Sharkeat TLC Designs Li Tassmem Alبأسم: رشكة يت ال يس ديزاينز لتصميم االلبسة 
Albseeh 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: املحامــي مهنــد عســاف - اتقــان للخدمات 
االستشــارية - رام اللــه بــرج رام اللــه التجــاري - ط3 

Address for Services: 
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 ( 441)

 Trade Mark No.: 33447العالمة التجارية رقم: 33447 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

ــاط  ــامل, النش ــامل, ادارة االع ــم االع ــات, تنظي ــل: االعالن ــن اج م
املكتبــي, خدمــات املســاعدة الدارة االعــامل او االنشــطة التجارية 
لــركات صناعيــة او تجاريــة, تنظيــم املعــارض التجاريــة للغايــات 
االعالنيــة او التجاريــة, الخدمــات الرويجيــة املقدمــة مــن قبــل 
ــة  ــالت التجاري ــات املح ــدار بطاق ــالل اص ــن خ ــة م ــة تجاري رشك
للعمــالء, خدمــات إعــداد منــاذج الدعايــة واإلعــالن أو ترويــج 
ــة,  ــرض عام ــات ع ــة, خدم ــوص االعالني ــر النص ــات, تحري املبيع
خدمــات املســاعدة لتشــغيل رشكــة تجاريــة عــى مبــدأ االمتيــاز, 
عــرض املنتوجــات, ترويــج املبيعــات )الطــراف اخــرى(, املبيعــات 
التســوق,  مراكــز  ادارة  وخدمــات  ترويــج  عامــة,  مــزادات  يف 
خدمــات املســاعدة لالنشــطة التجاريــة التــي تتكــون مــن طلبــات 
معالجــة مــن خــالل شــبكات اتصــاالت عامليــة, وكاالت االســترياد 
ــات  ــرات, خدم ــبكة كمبيوت ــى ش ــارش ع ــالن املب ــر, االع والتصدي
التوريــد لالطــراف االخــرى )رشاء املنتوجــات والخدمــات لــركات 
اخــرى(, توزيــع العينــات, ادارة امللفــات املحوســبة, العالقــات 
ــاء التجاريــة, وكاالت االعالنــات, تاجــري االت  العامــة, وكاالت االنب
البيــع, تأجــري املســاحات اإلعالنيــة, نــر مــواد الدعايــة واإلعــالن, 
املســاعدة يف إدارة األعــامل, البحــث عــن املعلومــات لالخرين يف 
ملفــات حاســوب, تجميــع املعلومــات يف قواعــد بيانات حاســوب, 
ــاعدة يف إدارة  ــالن, املس ــة واإلع ــدة الدعاي ــري أعم ــخ, تحض النس
األعــامل التجاريــة أو الصناعيــة, إدارة أعــامل فنــاين التمثيــل, 
اإلعــالن بالربيــد املبــارش, تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــالن, نســخ 
ــالن  ــة واإلع ــات, الدعاي ــق اإلعالن ــوق, لص ــات الس ــق, دراس الوثائ
الخارجــي, إســتطالعات الــرأي, تنظيــم املعلومــات يف قواعــد 
بيانــات حاســوب, نــر نصــوص الدعايــة واإلعــالن, وكاالت البيــع 
وترتيــب خدمــات البيــع, خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي 
طريقــة كانــت, خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، 
ــات  ــا ، خدم ــا و رشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك وذل

ــة  ــة والتجزئ البيــع بالجمل

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, 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: Sharkeat TLC Designs Liبأسم: رشكة يت ال يس ديزاينز لتصميم االلبسة 
Tassmem Al Albseeh 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: املحامــي مهنــد عســاف - اتقــان 
اللــه  رام  بــرج  اللــه  رام   - االستشــارية  للخدمــات 

ط3   - التجــاري 

Address for Services: 
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( 442)

 Trade Mark No.: 33448العالمة التجارية رقم: 33448 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

ــاط  ــامل, النش ــامل, ادارة االع ــم االع ــات, تنظي ــل: االعالن ــن اج م
االنشــطة  او  االعــامل  الدارة  املســاعدة  خدمــات  املكتبــي, 
التجاريــة لــركات صناعيــة او تجاريــة, خدمــات االعــالن عــن 
او  االعالنيــة  للغايــات  التجاريــة  املعــارض  تنظيــم  الوظائــف، 
التجاريــة, الخدمــات الرويجيــة املقدمــة مــن قبــل رشكــة تجارية 
مــن خــالل اصــدار بطاقــات املحــالت التجاريــة للعمــالء, خدمــات 
إعــداد منــاذج الدعايــة واإلعــالن أو ترويــج املبيعــات, تحريــر 
ــاعدة  ــات املس ــة, خدم ــرض عام ــات ع ــة, خدم ــوص االعالني النص
لتشــغيل رشكــة تجاريــة عــى مبــدأ االمتيــاز, عــرض املنتوجــات, 
ترويــج املبيعــات )الطــراف اخــرى(, املبيعــات يف مــزادات عامــة, 
املســاعدة  خدمــات  التســوق,  مراكــز  ادارة  وخدمــات  ترويــج 
لالنشــطة التجاريــة التــي تتكــون مــن طلبــات معالجــة مــن خــالل 
شــبكات اتصــاالت عامليــة, وكاالت االســترياد والتصديــر, االعــالن 
املبــارش عــى شــبكة كمبيوتــرات, خدمــات التوريــد لالطــراف 
ــع  ــرى(, توزي ــركات اخ ــات ل ــات والخدم ــرى )رشاء املنتوج االخ
العامــة, وكاالت  العينــات, ادارة امللفــات املحوســبة, العالقــات 
ــري  ــع, تأج ــري االت البي ــات, تاج ــة, وكاالت االعالن ــاء التجاري االنب
ــاعدة  ــالن, املس ــة واإلع ــواد الدعاي ــر م ــة, ن ــاحات اإلعالني املس
ــات  ــن يف ملف ــات لالخري ــن املعلوم ــث ع ــامل, البح يف إدارة األع
حاســوب,  بيانــات  قواعــد  يف  املعلومــات  تجميــع  حاســوب, 
ــاعدة يف إدارة  ــالن, املس ــة واإلع ــدة الدعاي ــري أعم ــخ, تحض النس
األعــامل التجاريــة أو الصناعيــة, إدارة أعــامل فنــاين التمثيــل, 
اإلعــالن بالربيــد املبــارش, تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــالن, نســخ 
ــالن  ــة واإلع ــات, الدعاي ــق اإلعالن ــوق, لص ــات الس ــق, دراس الوثائ
الخارجــي, إســتطالعات الــرأي, تنظيــم املعلومــات يف قواعــد 
بيانــات حاســوب, نــر نصــوص الدعايــة واإلعــالن, وكاالت البيــع 
وترتيــب خدمــات البيــع, خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي 
طريقــة كانــت, خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، 

ــا.  ــا و رشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك وذل

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 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 W Alبأسم: رشكة اكي لالسترياد والتصدير واالستثامر 
Estread W Al Estethmar 

 Address: Ramallah -Al Bireh / Al Manteqa Alالعنوان: رام الله/ البرية / املنطقة الصناعية - فلسطن 
Sina’aya Palestaine 

لخدمــات  إتقــان  جــردات-  نــزار  املحامــي  التبليــغ:  عنــوان 
ط3  التجــاري-  اللــه  رام  بــرج  اإلستشــارية- 

Address for Services: 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 261

( 443)

 Trade Mark No.: 33449العالمة التجارية رقم: 33449 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

مســتحرضات  التجميــل،  ومســتحرضات  الصابــون  اجــل:  مــن 
الشــعر، مســتحرضات التنظيــف، ورعايــة وتجميــل الجلــد وفــروة 
الــرأس والشــعر، ومنتجــات تصفيــف الشــعر، صبغــات الشــعر، 
التبييــض، الصبغــات ومســتحرضات الصبغــات.  مســتضحرات 

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 W Al Estread W Alبأسم: رشكة اكي لالسترياد والتصدير واالستثامر 
Estethmar 

 Address: Ramallah -Al Bireh / Al Manteqa Al Sina’ayaالعنوان: رام الله/ البرية / املنطقة الصناعية - فلسطن 
Palestaine 

لخدمــات  إتقــان  جــردات-  نــزار  املحامــي  التبليــغ:  عنــوان 
ط3  التجــاري-  اللــه  رام  بــرج  اإلستشــارية- 

Address for Services: 

( 444)

 Trade Mark No.: 33450العالمة التجارية رقم: 33450 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

ــة  ــيب القابل ــات الحواس ــوب؛ برمجي ــات الحاس ــل: برمجي ــن اج م
ــل.  للتنزي

In Respect of: Computer software; downloadable computer 
software. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم: ويورك كومبانيز إنك. 

العنــوان: 115 ويســت 18 يت أتــش ســريت نيويــورك ، نيويــورك 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح 10011 ، الوالي

Address: 115 West 18th Street New York, New York 10011, 
United States of America. 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 445)

 Trade Mark No.: 33451العالمة التجارية رقم: 33451 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

ــات  ــتثامرات؛ خدم ــويل االس ــات ت ــل: خدم ــن اج م
ــاحات  ــري مس ــدا: ، توف ــتثامرات، تحدي ــويل االس ت
ــن  ــا م ــل وغريه ــّدات العم ــن مع ــي تتضّم ــل الت العم
املســتلزمات األساســية، للــركات حديثــة اإلنشــاء 
األعــامل  الجتامعــات  املرافــق  توفــري  والقامئــة؛ 
وفعاليــات األعــامل؛ عمليــات األعــامل التجاريــة 
للعقــارات التجاريــة، واملكاتب ومســاحات املكاتب، 
عمليــات األعــامل التجاريــة للعقــارات التجاريــة، 
واملكاتــب ومســاحات املكاتــب، تحديــدا: ، أماكــن 
املكاتــب املشــركة مــع مرافــق املؤمتــرات؛ تنفيــذ 
وإدارة الربامــج التــي متكــن املشــاركن يف الربامج 
مــن الحصــول عــى الوصــول إىل تشــكيلة مــن 
ــع، والخدمــات واملنافــع ضمــن مجتمــع مــن  البضائ
خــالل مزوديــن تابعــن حريــا كمنفعــة لهــؤالء 
ــة.  ــج العضوي ــع برنام ــن مجتم ــزء م ــم ج ــن ه الذي

In Respect of: Incubation services; Incubation 
services, namely, providing work space 
containing business equipment and other 
amenities to emerging, start-up and existing 
companies; providing facilities for business 
meetings and business events; business 
operation of commercial real estate, offices and 
office space, business operation of commercial 
real estate, offices and office space, namely, 
shared office venues with conference facilities; 
conducting and administering a program that 
enables program participants to obtain access to 
a variety of goods, services and benefits offered 
within the community by affiliated providers 
exclusively as a benefit to those that are part of 
the membership program community. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم: ويورك كومبانيز إنك. 

ســريت  أتــش  يت   18 ويســت   115 العنــوان: 
نيويــورك ، نيويــورك 10011 ، الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, United States of America. 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 33452العالمة التجارية رقم: 33452 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

ــارات،  ــات العق ــارات؛ خدم ــات العق ــل: خدم ــن اج م
الســكنية؛  والشــقق  العقــارات  تأجــري   ، تحديــدا: 
أو تأجــري  تأجــري مســاحات املكاتــب؛ اســتئجار 
املبــاين؛ تأجــري املســاحات املكتبيــة؛ جمــع األموال 
ــرك  ــل املش ــب للعم ــري املكات ــة؛ تأج ــات خريي لغاي
املجهــزة مبعــدات مكتبيــة؛ تأجــري املكاتــب للعمــل 
املشــرك؛ تأجــري مســاحات املكاتــب واملكاتــب 
املشــركة املؤقتــة؛ جمــع األمــوال لغايــات خرييــة؛ 

ــة.  ــامل الخريي ــات األع خدم

In Respect of: Real estate services; real estate 
services, namely, leasing of real property and 
apartments; leasing of office space; leasing 
or renting of buildings; rental of office space; 
charitable fundraising services; rental of offices 
for co-working equipped with office equipment; 
rental of offices for co-working; rental of 
temporary and shared office spaces and offices; 
charitable fundraising services; charitable 
services. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم: ويورك كومبانيز إنك. 

ســريت  أتــش  يت   18 ويســت   115 العنــوان: 
نيويــورك ، نيويــورك 10011 ، الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, United States of America. 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 447)

 Trade Mark No.: 33453العالمة التجارية رقم: 33453 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

مــن اجــل: خدمــات الرفيــه ؛ الخدمــات التعليميــة؛ 
خدمــات الرفيــه والتعليــم، تحديــدا: ، وتنظيــم، 
وصفــوف،  التدريــب،  وترتيــب  تنظيــم  خدمــات 
والحلقــات الدراســية ، وورش العمــل، املؤمتــرات 
التجاريــة،  األعــامل  مجــاالت  يف  واملعــارض 
والتكنولوجيــا وريــادة األعــامل؛ النــر االلكــروين 
التعريفيــة،  والكتيبــات  االلكرونيــة،  للصفحــات 
ــة  ــول مجموع ــة ح ــائل اإلخباري ــالت، والرس واملج
واســعة مــن املواضيــع؛ خدمــات ترتيــب، وتنظيــم، 
الرفيهيــة  الفعاليــات  واســتضافة  وتنفيــذ 
ــدا:  ــة، تحدي ــة الصحي ــات االندي ــة؛ خدم االجتامعي
توفــري اإلرشــادات واملعــدات يف مجــال التامريــن 
ــراء  ــن؛ إج ــة والتامري ــق للياق ــري مراف ــة؛ توف البدني
حصــص اللياقــة البدنيــة؛ توفــري بــرك الســباحة؛ 
خدمــات األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة، تحديــدا: ، 
تنظيــم األحــداث الرياضيــة والثقافيــة االجتامعيــة؛ 
تقديــم   ، تحديــدا:  والرفيــه،  التعليــم  خدمــات 
متحــديث التحفيــز والتعليــم؛ الخدمــات التعليميــة، 
تحديــدا: ، تنفيــذ الحلقــات الدراســية، الخدمــات 
التعليميــة، تحديــدا: ، توفــري إرشــادات الحضانــات 

ــر.  ــاين ع ــف الث ــة الص ولغاي

In Respect of: Entertainment services; 
educational services; entertainment and 
educational services, namely, organizing, 
conducting and arranging training, classes, 
seminars, workshops, conferences and 
exhibitions in the fields of business, technology 
and entrepreneurship; electronic publication of 
blogs, brochures, magazines, and newsletters on 
a wide variety of topics; arranging, organizing, 
conducting and hosting social entertainment 
events; health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical 
exercise; providing fitness and exercise facilities; 
conducting fitness classes; providing swimming 
pools; sporting and cultural activities, namely, 
organizing community sporting and cultural 
events; educational and entertainment services, 
namely, providing motivational and educational 
speakers; educational services, namely, 
conducting seminars, educational services, 
namely, providing kindergarten through 12 grade 
classroom instruction. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم: ويورك كومبانيز إنك. 

ســريت  أتــش  يت   18 ويســت   115 العنــوان: 
نيويــورك ، نيويــورك 10011 ، الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, United States of America. 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 448)

 Trade Mark No.: 33454العالمة التجارية رقم: 33454 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

منــازل  توفــري  املؤقتــة؛  اإلقامــة  توفــري  خدمــات  اجــل:  مــن 
اإلقامــة املؤقتــة؛ خدمــات الفنــادق؛ خدمــات الحجــز والحجــوزات 
ــد  ــق عق ــري مراف ــات توف ــة؛ خدم ــة املؤقت ــت لإلقام ــى اإلنرن ع
ــى،  ــات؛ املقاه ــارض واالجتامع ــق املع ــات مراف ــرات، خدم املؤمت

ــوة.  ــار القه ــات ب ــم؛ خدم ــات واملطاع ــات الحان خدم

In Respect of: Providing temporary accommodations; 
providing temporary housing accommodations; hotel services; 
online booking and reservation services for temporary lodging; 
providing conference, exhibition and meeting facilities; cafe, 
bar and restaurant services; coffee bar services. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم: ويورك كومبانيز إنك. 

العنــوان: 115 ويســت 18 يت أتــش ســريت نيويــورك ، نيويــورك 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح 10011 ، الوالي

Address: 115 West 18th Street New York, New York 10011, 
United States of America. 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 449)

 Trade Mark No.: 33455العالمة التجارية رقم: 33455 

 In Class: 44يف الصنف: 44 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

مــن اجــل: خدمــات الصحــة واللياقــة؛ خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
ــة  ــال الصح ــات يف مج ــري املعلوم ــة؛ توف ــج الصح ــدا: برام تحدي
تتعلــق  معلومــات  يقــدم  الكــروين  موقــع  توفــري  والعافيــة؛ 
بالحيــاة الصحيــة ومنــط الحيــاة الصحيــة؛ وخدمــات االستشــارات 
الصحيــة  املنتجعــات  خدمــات  والصحــة؛  بالعافيــة  املتعلقــة 
لصحــة وعافيــة الجســد والــروح املقدمــة يف مرافــق النــوادي 

ــة.  الصحي

In Respect of: Wellness 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; wellness and 
health-related consulting service; health spa services for health 
and wellness of the body and spirit offered at a health club 
facility. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم: ويورك كومبانيز إنك. 

العنــوان: 115 ويســت 18 يت أتــش ســريت نيويــورك ، نيويــورك 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح 10011 ، الوالي

Address: 115 West 18th Street New York, New York 10011, 
United States of America. 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 450)

 Trade Mark No.: 33456العالمة التجارية رقم: 33456 

 In Class: 45يف الصنف: 45 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

 In Respect of: .Online social networking servicesمن اجل: خدمات التواصل االجتامعي عى اإلنرنت. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم: ويورك كومبانيز إنك. 

العنــوان: 115 ويســت 18 يت أتــش ســريت نيويــورك ، نيويــورك 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح 10011 ، الوالي

Address: 115 West 18th Street New York, New York 10011, 
United States of America. 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 451)

 Trade Mark No.: 33457العالمة التجارية رقم: 33457 

 In Class: 19يف الصنف: 19 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

ــدين ،  ــري مع ــالط غ ــات، ب ــدين لألرضي ــري مع ــالط غ ــل: ب ــن اج م
ــري  ــالط غ ــاين ، ب ــدين للمب ــري مع ــالط غ ــمنت ، ب ــن االس ــالط م ب
لفتحــات  معدنيــة  غــري  أغطيــة   ، جرانيــت   ، للمبــاين  معــدين 
املجــاري ، هيــاكل صغــرية مــن الحجــر و الخرســانة والرخــام. 

In Respect of: Floor tiles , not of metal ,Yiles , not of metal , 
Slabs (cement), Tiles not of metal for building , Wall tiles , not 
of metal for building , Manhole covers , not of metal , Statuttes 
of stone , concrete or marble 

 In the name of: SHAREKAT ALWAQA LLBALAT Wبأسم: رشكة الواقع للبالط و السرياميك 
ALSIRAMEK 

 Address: JENIN - SILT ALDAHIRالعنوان: جنن - سيلة الظهر 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جنن - دوار الداخلية - عامرة خليفة - ط2
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( 452)

 Trade Mark No.: 33458العالمة التجارية رقم: 33458 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

ــل  ــامل وتفعي ــه االع ــالن وادره و توجي ــه واالع ــل: الدعاي ــن اج م
ــي  ــاط املكتب النش

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: SHAREKET B BOSTA LEL BARED ALبأسم: رشكة يب بوستا للربيد الرسيع 
SAREE’ 

 :Address: NABLUS - SHARE’E ASERAH - JAWWALالعنوان: نابلس - شارع عصريه - جوال: 0599151030 
0599151030 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس - شارع سفيان - عامرة االرساء 

( 453)

 Trade Mark No.: 33459العالمة التجارية رقم: 33459 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

مــن اجــل: النقــل والتخزيــن )نقــل األشــخاص والبضائــع– وتأجــري 
الســيارات(. 

In Respect of: Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement 

 In the name of: SHAREKET B BOSTA LEL BARED ALبأسم: رشكة يب بوستا للربيد الرسيع 
SAREE’ 

 :Address: NABLUS - SHARE’E ASERAH - JAWWALالعنوان: نابلس - شارع عصريه - جوال: 0599151030 
0599151030 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس - شارع سفيان - عامرة االرساء 
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( 454)

 Trade Mark No.: 33462العالمة التجارية رقم: 33462 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

الشــوكوالته  ومنتجــات  الشــوكوالته  اجــل:  مــن 
ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني
الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 
املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 
الشــعريية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 
الخمــرية، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 
للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتش 
العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 
الجاهــز للطبــخ، العجــن املثلــج، الربثــس املثلــج، 
املصنوعــة  غــري  املثلجــة  الحلويــات  البوظــة، 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــات املثلج ــان، الحلوي ــن االلب م
الشــاي،   ، القهــوة  املثلجــة،  الحلويــات  الفواكــه، 
التابيــوكا، الســاجو، ومــا  ، األرز،  الــكاكاو، الســكر 
ــح،  ــكر، املل ــس الس ــز، دب ــوة، الخب ــام القه ــوم مق يق
الحبــوب,  مــن  املصنــوع  الطحــن  الخــردل، 
التوابــل, القطــاين, مروبــات االطعمــة )املعتمــدة 
الشــاي  الصلصــات,  واالعشــاب(,  الحبــوب  عــى 

العســل  العشــبي, 

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 LLCبأسم: الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

الصناعيــة  املنطقــة  الوحــدة,  شــارع  العنــوان: 
ــة  ــارات العربي ــارقة, االم ــم 1, ص.ب: 4115, الش رق

املتحــدة 

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 455)

 Trade Mark No.: 33463العالمة التجارية رقم: 33463 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

الشــوكوالته  ومنتجــات  الشــوكوالته  اجــل:  مــن 
ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني
الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 
املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 
الشــعريية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 
الخمــرية، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 
للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتش 
العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 
الجاهــز للطبــخ، العجــن املثلــج، الربثــس املثلــج، 
املصنوعــة  غــري  املثلجــة  الحلويــات  البوظــة، 
ــن  ــة م ــة املصنوع ــات املثلج ــان، الحلوي ــن االلب م
الشــاي،   ، القهــوة  املثلجــة،  الحلويــات  الفواكــه، 
التابيــوكا، الســاجو، ومــا  ، األرز،  الــكاكاو، الســكر 
ــح،  ــكر، املل ــس الس ــز، دب ــوة، الخب ــام القه ــوم مق يق
الحبــوب,  مــن  املصنــوع  الطحــن  الخــردل، 
التوابــل, القطــاين, مروبــات االطعمــة )املعتمــدة 
الشــاي  الصلصــات,  واالعشــاب(,  الحبــوب  عــى 

العســل  العشــبي, 

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 LLCبأسم: الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

الصناعيــة  املنطقــة  الوحــدة,  شــارع  العنــوان: 
ــة  ــارات العربي ــارقة, االم ــم 1, ص.ب: 4115, الش رق

املتحــدة 

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 456)

 Trade Mark No.: 33469العالمة التجارية رقم: 33469 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

مــن اجــل: الشــوكوالتة, حلويــات محشــوة بحشــوة 
حلــوة, الويفــر 

In Respect of: Chocolates, pastry filled with a 
sweet filling and wafers 

 .In the name of: Arcor S. A. I. Cبأسم: اركور اس.ايه.اي.يس. 

العنــوان: ايــه يف. فولفيــو باغــاين 487 - اروييتــو - 
كوردوبــا, االرجنتــن 

Address: Av. Fulvio Pagani 487 - Arroyito – 
CORDOBA - ARGENTINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 457)

 Trade Mark No.: 33470العالمة التجارية رقم: 33470 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

مــن اجــل: القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ األرز؛ 
الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن  التابيــوكا والســاجو؛ 
الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات املثلجــة؛ عســل 
النحــل والعســل االســود؛ الخمــرية ومســحوق الخبيــز؛ امللــح؛ 
ــاء  ــج )امل ــارات؛ الثل ــل(؛ البه ــات )التواب ــل والصلص ــردل؛ الخ الخ
املثلــج(؛ البســكويت؛ الكعــك؛ الويفــر؛ الشــوكوالتة؛ الحلويــات؛ 
البســكويت؛ حلويــات اللــوز؛ عجينــة اللــوز؛ كعــك اللــوز؛ حلويــات 
اللــوز؛ لــوز الســكر؛ نكهــات اللــوز؛ اللــوز املغطــى بالشــوكوالتة؛ 
)حلويــات(,  املغطــى  البنــدق  بالشــوكوالتة؛  املغطــى  البنــدق 
حلويــات  البنــدق؛  عــى  يحتــوي  الــذي  الشــوكوالتة  مدهــون 
الــراب والدبــس؛  )للطعــام(؛  العســل  العســل؛  تــويف  البنــدق؛ 
مســتحرضات الحبــوب املغطــاه بالســكر والعســل؛ العســل؛ رشاب 
الشــوكوالتة؛  منكهــات  الشــوكوالتة؛  غطــاء  الذهبــي؛  الســكر 
الشــوكوالتة؛  الشــوكوالتة؛ قطــع  الشــوكوالتة؛ بســكويت  كعــك 
الشــوكوالتة؛  كعــك  الشــوكوالتة؛  رشاب  الشــوكوالتة؛  حلويــات 
الشــوكوالتة؛  حلويــات  منتجــات  بالبنــدق؛  مغطــاه  شــوكوالتة 
بســكويت الشــوكوالتة املغطــى بشــكل نصفــي؛ بســكويت الويفــر 
الشــوكوالتة؛  بالشــوكوالتة, بســكويت مغطــى بطعــم  املغطــى 
مكونــات  عــى  يحتــوي  الــذي  البســكويت  الويفــر؛  بســكويت 
ــوكوالتة؛  ــاء ش ــى غط ــوي ع ــكويت يحت ــوكوالتة؛ بس ــم الش بطع
ــوت  ــدون زي ــة )ب ــة الخفيف ــات لالطعم ــه؛ املنكه ــكويت املنك البس
االســاس(؛ اطعمــة خفيفــة مــن الحبــوب؛ اطعمــة خفيفــة مــن 
الــرز؛ اطعمــة خفيفــة مــن القمــح؛ اطعمــة خفيفــة مــن الــذرة؛ 
اطعمــة خفيفــة مــن الجرانــوال؛ الحلويــات؛ الكعــك؛ كعــك الفواكــه 

)البســكويت(  والبســكويت 

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 [frozen water]; biscuits; cakes; wafers; 
chocolates; confectionery; cookies; almond confectionery; 
almond paste; almond cake; almond pastries; sugar almonds; 
flavourings of almond; almonds covered in chocolate; 
chocolate coated nuts; coated nuts [confectionery]; chocolate 
spreads containing nuts; nut confectionery; honeycomb toffee; 
honey [for food]; syrups and treacles; cereal preparations 
coated with sugar and honey; honey; golden syrup; chocolate 
coating; chocolate flavourings; chocolate brownies; chocolate 
biscuits; chocolate bars; chocolate confectionery; chocolate 
syrup; chocolate cake; chocolate-covered nuts; chocolate-
coated nuts; chocolate confectionery products; half covered 
chocolate biscuits; chocolate covered wafer biscuits; biscuits 
having a chocolate flavoured coating; wafer biscuits; biscuits 
containing chocolate flavoured ingredients; biscuits having a 
chocolate coating; savoury biscuits; flavourings for snack foods 
[other than essential oils]; cereal-based snack food; rice-based 
snack foods; wheat-based snack foods; corn-based snack foods; 
granola-based snack foods; pastries, cakes, tarts and biscuits 
(cookies) 

 In the name of: United Biscuits (UK) Limitedبأسم: يونايتيد بيسكيتس )يو يك( ليميتد 

العنــوان: هايــس بــارك, هايــس انــد رود, هايــس, 
ــدة  ــة املتح ــو يب4 8اي اي, اململك ــكس, ي ميديلس

Address: Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, 
Middlesex, UB4 8EE, United Kingdom 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 458)

 Trade Mark No.: 33471العالمة التجارية رقم: 33471 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

مــن اجل: القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعية؛ 
واملســتحرضات  الدقيــق  والســاجو؛  التابيــوكا  األرز؛ 
ــات؛  ــر والحلوي ــز والفطائ ــوب؛ الخب ــن الحب ــة م املصنوع
االســود؛  والعســل  النحــل  عســل  املثلجــة؛  الحلويــات 
الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛  ومســحوق  الخمــرية 
ــج(؛  ــاء املثل ــج )امل ــارات؛ الثل ــل(؛ البه ــات )التواب والصلص
الحلويــات؛  الشــوكوالتة؛  الويفــر؛  الكعــك؛  البســكويت؛ 
ــوز؛  ــك الل ــوز؛ كع ــة الل ــوز؛ عجين ــات الل ــكويت؛ حلوي البس
حلويــات اللــوز؛ لــوز الســكر؛ نكهــات اللــوز؛ اللــوز املغطــى 
البنــدق  بالشــوكوالتة؛  املغطــى  البنــدق  بالشــوكوالتة؛ 
املغطــى )حلويــات(, مدهــون الشــوكوالتة الــذي يحتــوي 
ــل  ــل؛ العس ــويف العس ــدق؛ ت ــات البن ــدق؛ حلوي ــى البن ع
الحبــوب  مســتحرضات  والدبــس؛  الــراب  )للطعــام(؛ 
الســكر  رشاب  العســل؛  والعســل؛  بالســكر  املغطــاه 
الشــوكوالتة؛  منكهــات  الشــوكوالتة؛  غطــاء  الذهبــي؛ 
قطــع  الشــوكوالتة؛  بســكويت  الشــوكوالتة؛  كعــك 
الشــوكوالتة؛ حلويــات الشــوكوالتة؛ رشاب الشــوكوالتة؛ 
كعــك الشــوكوالتة؛ شــوكوالتة مغطــاه بالبنــدق؛ منتجــات 
حلويــات الشــوكوالتة؛ بســكويت الشــوكوالتة املغطــى 
ــوكوالتة,  ــى بالش ــر املغط ــكويت الويف ــي؛ بس ــكل نصف بش
بســكويت  الشــوكوالتة؛  بطعــم  مغطــى  بســكويت 
مكونــات  عــى  يحتــوي  الــذي  البســكويت  الويفــر؛ 
غطــاء  عــى  يحتــوي  بســكويت  الشــوكوالتة؛  بطعــم 
لالطعمــة  املنكهــات  املنكــه؛  البســكويت  شــوكوالتة؛ 
ــن  ــة م ــة خفيف ــاس(؛ اطعم ــوت االس ــدون زي ــة )ب الخفيف
ــن  ــة م ــة خفيف ــرز؛ اطعم ــن ال ــة م ــة خفيف ــوب؛ اطعم الحب
ــن  ــة م ــة خفيف ــذرة؛ اطعم ــن ال ــة م ــة خفيف ــح؛ اطعم القم
الجرانــوال؛ الحلويــات؛ الكعــك؛ كعــك الفواكــه والبســكويت 

)البســكويت( 

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 
[frozen water]; biscuits; cakes; wafers; chocolates; 
confectionery; cookies; almond confectionery; almond 
paste; almond cake; almond pastries; sugar almonds; 
flavourings of almond; almonds covered in chocolate; 
chocolate coated nuts; coated nuts [confectionery]; 
chocolate spreads containing nuts; nut confectionery; 
honeycomb toffee; honey [for food]; syrups and 
treacles; cereal preparations coated with sugar and 
honey; honey; golden syrup; chocolate coating; 
chocolate flavourings; chocolate brownies; chocolate 
biscuits; chocolate bars; chocolate confectionery; 
chocolate syrup; chocolate cake; chocolate-covered 
nuts; chocolate-coated nuts; chocolate confectionery 
products; half covered chocolate biscuits; chocolate 
covered wafer biscuits; biscuits having a chocolate 
flavoured coating; wafer biscuits; biscuits containing 
chocolate flavoured ingredients; biscuits having a 
chocolate coating; savoury biscuits; flavourings for 
snack foods [other than essential oils]; cereal-based 
snack food; rice-based snack foods; wheat-based snack 
foods; corn-based snack foods; granola-based snack 
foods; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies) 

 In the name of: United Biscuits (UK) Limitedبأسم: يونايتيد بيسكيتس )يو كيه( ليمتد 

هايــس,  رود,  انــد  هايــس  بــارك,  هايــس  العنــوان: 
املتحــدة  اململكــة  اي,  8اي  يب4  يــو  ميديلســكس, 

Address: Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, 
Middlesex, UB4 8EE, United Kingdom 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 :عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

 تشتمل العالمة عى اللون االزرق والذهبي واالبيض 
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( 459)

 Trade Mark No.: 33472العالمة التجارية رقم: 33472 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 09/04/2018التاريخ: 2018/04/09 

 In Respect of: Datets Edibble Oilsمن اجل: متور ، زيوت 

 In the name of: sharekat haifa lltasweq alzera`eeبأسم: رشكة حيفا للتسويق الزراعي 

 :Addressالعنوان: عقابا - طوباس 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: عقابا - طوباس 

( 460)

 Trade Mark No.: 33473العالمة التجارية رقم: 33473 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 10/04/2018التاريخ: 2018/04/10 

مــن اجــل: املروبات مبــا يف ذلك امليــاه الصالحة للــرب واملياه 
املنكهــة وامليــاه املعدنيــة والغازيــة؛ غريهــا مــن املروبــات 
غــري الكحوليــة، مبــا يف ذلــك املروبــات الغازيــة ومروبــات 
الطاقــة واملروبــات الرياضيــة؛ الفواكــه واملروبــات والعصائــر؛ 
العصائــر واملركــزات واملســاحيق ومســتحرضات أخــرى لصنــع 
املروبــات، مبــا يف ذلــك امليــاه املنكهــة، املعدنيــة والغازيــة 
امليــاه واملروبــات الغازيــة ومروبــات الطاقــة واملروبــات 
ــر  ــر؛ املروبــات والعصائ ــات الفاكهــة والعصائ الرياضيــة ومروب

ــه  الفاكه

In Respect of: Beverages including drinking waters, flavored 
waters, mineral and aerated waters; other non-alcoholic 
beverages, including soft drinks, energy drinks and sports 
drinks; fruit drinks and juices; syrups, concentrates, powders 
and other preparations for making beverages, including 
flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy 
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices; vegetable drinks 
and juices. 

 In the name of: Sharket froot top Li Sna’aeet Alبأسم: رشكة فروت توب لصناعة املروبات 
Mashrobat - 

 Address: Tulkareem _ Palestaineالعنوان: طولكرم - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: طولكرم - فلسطن 
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( 461)

 Trade Mark No.: 33474العالمة التجارية رقم: 33474 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 10/04/2018التاريخ: 2018/04/10 

ــاط  ــامل, النش ــامل, ادارة االع ــم االع ــات, تنظي ــل: االعالن ــن اج م
االنشــطة  او  االعــامل  الدارة  املســاعدة  خدمــات  املكتبــي, 
التجاريــة لــركات صناعيــة او تجاريــة, خدمــات االعــالن عــن 
او  االعالنيــة  للغايــات  التجاريــة  املعــارض  تنظيــم  الوظائــف، 
التجاريــة, الخدمــات الرويجيــة املقدمــة مــن قبــل رشكــة تجارية 
مــن خــالل اصــدار بطاقــات املحــالت التجاريــة للعمــالء, خدمــات 
إعــداد منــاذج الدعايــة واإلعــالن أو ترويــج املبيعــات, تحريــر 
ــاعدة  ــات املس ــة, خدم ــرض عام ــات ع ــة, خدم ــوص االعالني النص
لتشــغيل رشكــة تجاريــة عــى مبــدأ االمتيــاز, عــرض املنتوجــات, 
ترويــج املبيعــات )الطــراف اخــرى(, املبيعــات يف مــزادات عامــة, 
املســاعدة  خدمــات  التســوق,  مراكــز  ادارة  وخدمــات  ترويــج 
لالنشــطة التجاريــة التــي تتكــون مــن طلبــات معالجــة مــن خــالل 
شــبكات اتصــاالت عامليــة, وكاالت االســترياد والتصديــر, االعــالن 
املبــارش عــى شــبكة كمبيوتــرات, خدمــات التوريــد لالطــراف 
ــع  ــرى(, توزي ــركات اخ ــات ل ــات والخدم ــرى )رشاء املنتوج االخ
العامــة, وكاالت  العينــات, ادارة امللفــات املحوســبة, العالقــات 
ــري  ــع, تأج ــري االت البي ــات, تاج ــة, وكاالت االعالن ــاء التجاري االنب
ــاعدة  ــالن, املس ــة واإلع ــواد الدعاي ــر م ــة, ن ــاحات اإلعالني املس
ــات  ــن يف ملف ــات لالخري ــن املعلوم ــث ع ــامل, البح يف إدارة األع
حاســوب,  بيانــات  قواعــد  يف  املعلومــات  تجميــع  حاســوب, 
ــاعدة يف إدارة  ــالن, املس ــة واإلع ــدة الدعاي ــري أعم ــخ, تحض النس
األعــامل التجاريــة أو الصناعيــة, إدارة أعــامل فنــاين التمثيــل, 
اإلعــالن بالربيــد املبــارش, تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــالن, نســخ 
ــالن  ــة واإلع ــات, الدعاي ــق اإلعالن ــوق, لص ــات الس ــق, دراس الوثائ
الخارجــي, إســتطالعات الــرأي, تنظيــم املعلومــات يف قواعــد 
بيانــات حاســوب, نــر نصــوص الدعايــة واإلعــالن, وكاالت البيــع 
وترتيــب خدمــات البيــع, خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي 
طريقــة كانــت, خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، 

ــا./  ــا و رشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك وذل

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 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 froot top Li Sna’aeet Al Mashrobatبأسم: رشكة فروت توب لصناعة املروبات 

 Address: Tulkareem _ Palestaineالعنوان: طولكرم - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: طولكرم - فلسطن 
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( 462)

 Trade Mark No.: 33476العالمة التجارية رقم: 33476 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 11/04/2018التاريخ: 2018/04/11 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل: املستحرضات الصيدالنية. 

 In the name of: Novartis AGبأسم: نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان: 4002 بازل، سويرسا 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 463)

 Trade Mark No.: 33479العالمة التجارية رقم: 33479 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 11/04/2018التاريخ: 2018/04/11 

ــامل  ــه االع ــالن وادارة وتوجي ــة واالع ــات الدعاي ــل: خدم ــن اج م
ــي  ــاط املكتب ــل النش وتفعي

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

ــاهمة  ــر مس ــاء والتطوي ــز لالنش ــد مول ــيتي جران ــة س ــم: رشك بأس
خصوصيــة 

In the name of: Sharekat City Grand Mulls Lelinsha’ Waltatwer 
Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Amaret Albardoneh Altabeq Alkhamesالعنوان: رام الله عامرة الربدوين الطابق الخامس 

 Address for Services: Ramallah Amaret Albardoneh Altabeqعنوان التبليغ: رام الله عامرة الربدوين الطابق الخامس 
Alkhames 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 464)

 Trade Mark No.: 33481العالمة التجارية رقم: 33481 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

 In Respect of: stationery and writing materialsمن اجل: القرطاسية وادوات الكتابة 

 In the name of: SHARIKAT MARSHAL LLKIRTASIEHبأسم: رشكة مارشال للقرطاسية والنريات 
WALNATHRIAT 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل الحاووز االول 0598112251 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل الحاووز االول 0598112251 

( 465)

 Trade Mark No.: 33482العالمة التجارية رقم: 33482 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

 In Respect of: stationery and writing materialsمن اجل: القرطاسية وادوات الكتابة 

 In the name of: SHARIKAT MARSHAL LLKIRTASIEHبأسم: رشكة مارشال للقرطاسية والنريات 
WALNATHRIAT 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل الحاووز االول 0598112251 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل الحاووز االول 0598112251 
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( 466)

 Trade Mark No.: 33483العالمة التجارية رقم: 33483 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

 In Respect of: stationery and writing materialsمن اجل: القرطاسية وادوات الكتابة 

 In the name of: SHARIKAT MARSHAL LLKIRTASIEHبأسم: رشكة مارشال للقرطاسية والنريات 
WALNATHRIAT 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل الحاووز االول 0598112251 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل الحاووز االول 0598112251 

( 467)

 Trade Mark No.: 33484العالمة التجارية رقم: 33484 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

 In Respect of: Services for providing food andمن اجل: خدمات توفري االطعمة واملروبات 
drinK. 

 In the name of: SHADI JAMAL ELIAS KAWAبأسم: شادي جامل الياس كوع 

ــوال:  ــس -ج ــارع تون ــا - ش ــس - رفيدي ــوان: نابل العن
 0599653719

Address: NABLUS - RAFEDIA - SHARE’ 
TOUNES - JAWWAL: 0599653919 

عنــوان التبليــغ: نابلــس - رفيديــا - شــارع تونــس 
 0599653719 -جــوال: 

Address for Services: NABLUS - RAFEDIA - 
SHARE’ TOUNES - JAWWAL: 0599653919 
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( 468)

 Trade Mark No.: 33485العالمة التجارية رقم: 33485 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

وتوجيــه  وادارة  واالعــالن  الدعايــه  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: SHADI JAMAL ELIAS KAWAبأسم: شادي جامل الياس كوع 

ــوال:  ــس -ج ــارع تون ــا - ش ــس - رفيدي ــوان: نابل العن
 0599653719

Address: NABLUS - RAFEDIA - SHARE’ 
TOUNES - JAWWAL: 0599653919 

عنــوان التبليــغ: نابلــس - رفيديــا - شــارع تونــس 
 0599653719 -جــوال: 

Address for Services: NABLUS - RAFEDIA - 
SHARE’ TOUNES - JAWWAL: 0599653919 

( 469)

 Trade Mark No.: 33488العالمة التجارية رقم: 33488 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  األعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: PRIVATE MISSION FORبأسم: رشكة برايفت ميشن للخدمات اللوجستيه 
LOGISTICS SERVICES 

 Address: NABLUS - RAFEDYA BENAYT ALالعنوان: نابلس - رفيديا - بناية الربج 
BORG 

عنــوان التبليــغ: نابلــس - - شــارع رفيديــا الرئيــي - 
بنايــه الروضــه - ط الثــاين 

Address for Services: 
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( 470)

 Trade Mark No.: 33489العالمة التجارية رقم: 33489 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

 ;In Respect of: Advertisingمن اجل: اإلعالن والدعاية. 

 In the name of: MEDHAT MOH G ABUبأسم: مدحت محمد جميل خليل ابو منشار 
M U N S H A R 

ســوق  الزاويــة  بــاب  الخليــل  العنــوان: 
 0 5 9 9 7 2 2 2 3 7 عيلية ســام ال ا

Address: AL KHALIL 

ســوق  الزاويــة  بــاب  الخليــل  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 9 7 2 2 2 3 7 عيلية الســام ا

Address for Services: AL KHALIL 

( 471)

 Trade Mark No.: 33491العالمة التجارية رقم: 33491 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

ــي  ــجائر الت ــجار، الس ــغ، الس ــد للمض ــغ املع ــغ، التب ــل: التب ــن اج م
تحتــوي عــى بدائــل التبــغ ليســت الغــراض طبيــة، الســجائر، 
الســجائر  الســعوط،  للتدخــن،  أعشــاب  الصغــري،  الســيجار 

االلكرونيــة. 

In Respect of: Tobacco; Chewing tobacco; Cigars; Cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
Cigarettes; Cigarillos; Herbs for smoking; Snuff; Electronic 
cigarettes. 

 .In the name of: China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltdبأسم: تشاينا توباكو زهيجيانغ اندسريال كو.، مليتد. 

العنــوان: رقــم 77 زهونغشــان نــان رود، هانغزهــو ســيتي، مقاطعــة 
زهيجيانــغ، الصــن 

Address: No. 77 Zhongshan Nan Road, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, P.R. China 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 472)
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 Trade Mark No.: 33492العالمة التجارية رقم: 33492 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

 .In Respect of: Non-medicated cosmeticsمن اجل: مستحرضات التجميل غري الطبية . 

 In the name of: Beiersdorf AGبأسم: بريسدورف أي جي 

 ,Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburgالعنوان: اوناشراس 48، 20253 هامبورغ، املانيا 
Germany 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 473)

 Trade Mark No.: 33493العالمة التجارية رقم: 33493 

 In Class: 7يف الصنف: 7 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

الصــب،  االت  الهوائيــة،  الرافعــات  الزراعيــة،  االالت  اجــل:  مــن 
االت الحفــر، منصــات الحفــر العامئــة او غــري العامئــة، مناشــري 
الكهربائيــة،  اليــد  حفــارات  الكهربائيــة،  املقصــات  السالســل، 
التلميــع  وادوات  االت  )االت(،  مناشــري  كهربائيــة،  شــواكيش 
)كهربائيــة(، مسدســات الــرش للدهــان، رؤوس للحفــارات )اجــزاء 

االالت(.  مــن  )اجــزاء  صاممــات  االالت(،  مــن 

In Respect of: Agricultural machines; Pneumatic jacks; 
Molding machines; Drilling machines; Drilling rigs, floating 
or non-floating; Chain saws; Scissors, electric; Electric hand 
drills; Electric hammers; Saws [machines]; Machines and 
apparatus for polishing [electric]; Spray guns for paint; Drilling 
heads [parts of machines]; Valves [parts of machines] . 

 In the name of: HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIALبأسم: هانغزهو غريت ستار اندسريال كو.، مليتد. 
CO., LTD. 

ــو،  ــان زون، هانغزه ــغ غ ــوان رود، جيان ــو ه ــم 35 جي ــوان: رق العن
ــن  ــغ، الص ــة زهيجيان مقاطع

Address: No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, Hangzhou, 
Zhejiang Province, China 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 
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( 474)

 Trade Mark No.: 33494العالمة التجارية رقم: 33494 

 In Class: 8يف الصنف: 8 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

أدوات  اليدويــة،  الزراعيــة  االدوات  الــربي،  أدوات  اجــل:  مــن 
ــالء  ــم ط ــراب، أطق ــتنة(، الح ــارف )البس ــة، املج ــق اليدوي الحدائ
االظافــر، ادوات يدويــة، قطــع )ادوات يدويــة(، الرافعــات اليدويــة، 
ــري  ــب غ ــات العل ــة، فتاح ــواء اليدوي ــات اله ــار، مضخ ــكاوي الن م
اليدويــة(،  االدوات  مــن  )اجــزاء  االملــاس  زجــاج  الكهربائيــة، 
املجــارف، أدوات الحفــر )ادوات يدويــة(، الســكاكن، الشــفرات 
ــوك  ــكاكن والش ــدة )الس ــات، أدوات املائ ــة(، املقص )ادوات يدوي
واملالعــق(، مثقــب )ادوات يدويــة(، مناشــري )ادوات يدويــة(، 
الكهربائيــة،  الرباغــي )ادوات يدويــة(، املفــكات غــري  مفاتيــح 

الكامشــات، الشــواكيش )ادوات يدويــة(، امللفــات. 

In Respect of: Sharpening instruments; Agricultural 
implements, hand-operated; Garden tools, hand-operated; 
Trowels [gardening]; Harpoons; Manicure sets; Hand tools, 
hand-operated; Bits [hand tools]; Lifting jacks, hand-operated; 
Fire irons; Air pumps, hand-operated; Can openers, non-
electric; Glaziers’ diamonds [parts of hand tools]; Trowels; 
Graving tools [hand tools]; Knives; Blades [hand tools]; 
Scissors; Table cutlery [knives, forks and spoons]; Augers 
[hand tools]; Saws [hand tools]; Wrenches [hand tools]; 
screwdrivers, non-electric; Pliers; Hammers [hand tools]; Files. 

 In the name of: HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIALبأسم: هانغزهو غريت ستار اندسريال كو.، مليتد. 
CO., LTD. 

ــو،  ــان زون، هانغزه ــغ غ ــوان رود، جيان ــو ه ــم 35 جي ــوان: رق العن
ــن  ــغ، الص ــة زهيجيان مقاطع

Address: No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, Hangzhou, 
Zhejiang Province, China 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 475)

 Trade Mark No.: 33495العالمة التجارية رقم: 33495 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 12/04/2018التاريخ: 2018/04/12 

ــب  ــطة طل ــالن بواس ــة واإلع ــة؛ الدعاي ــالن /الدعاي ــل: اإلع ــن اج م
ــم  ــلع؛ تصمي ــرض الس ــالن؛ ع ــة واإلع ــالم الدعاي ــاج أف ــدي؛ إنت بري
مــواد الدعايــة واإلعــالن؛ الدعايــة واإلعــالن عــرب الربيــد املبــارش؛ 
اإلعــالن  املســتندات؛  نســخ  واإلعــالن؛  الدعايــة  مــواد  نــر 
الحاســوبية؛  الشــبكات  عــى  )ان-اليــن(  املبــارشة  والدعايــة 
ــالن  ــة؛ اإلع ــوص الدعائي ــر النص ــات؛ ن ــلع والخدم ــج للس الروي
اإلذاعــي؛ التحســن األمثــل ملحــركات البحــث للرويــج للمبيعــات؛ 
خدمــات البحــث الخاصــة بالرعايــة؛ التســويق املوجــه؛ خدمــات 
التلفزيــون؛  عــرب  واإلعــالن  الدعايــة  الهاتــف؛  عــرب  التســويق 
التحســن األمثــل لحركــة املوقــع اإللكــروين؛ تبويــب املوقــع 

اإللكــروين ألغــراض الدعايــة واإلعــالن. 

In Respect of: Advertising / publicity; advertising by mail 
order; production of advertising films; demonstration of 
goods; design of advertising materials; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; document reproduction; 
on-line advertising on a computer network; promotion of goods 
and services; publication of publicity texts; radio advertising; 
search engine optimisation for sales promotion; sponsorship 
search; targeted marketing; telemarketing services; television 
advertising; web site traffic optimisation; web indexing for 
advertising purposes. 

 In the name of: Novartis AGبأسم: نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان: 4002 بازل، سويرسا 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 
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( 476)

 Trade Mark No.: 33497العالمة التجارية رقم: 33497 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 15/04/2018التاريخ: 2018/04/15 

 In Respect of: Food And Beverageمن اجل: ماكوالت ومروبات 

 In the name of: yousef Gorgis Yousef Rezeqبأسم: يوسف جرجس يوسف رزق 

 Address: Bethlehem University St.- Bethlehemالعنوان: شارع جامعة بيت لحم - بيت لحم 

ــت  ــم - بي ــت لح ــة بي ــارع جامع ــغ: ش ــوان التبلي عن
ــم  لح

Address for Services: Bethlehem University St.- 
Bethlehem 

( 477)

 Trade Mark No.: 33499العالمة التجارية رقم: 33499 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 15/04/2018التاريخ: 2018/04/15 

مــن اجــل: خدمــات توفيـــر األطعمــة واملروبــات، 
املطاعــم، مطاعــم الخدمــة الذاتيــة، مطاعــم تقديم 

الوجبــات الخفيفة،التزويــد بالطعــام والــراب 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; restaurants; self-service restaurants; 
snack-bars; food and drink catering 

 In the name of: Karam Beirut Restaurants Coبأسم: رشكة مطاعم كرم بريوت 

العنــوان: شــارع األمــري محمــد بــن عبــد العزيــز 
)التحليــة( ص ب 54685 ،الريــاض 11524 اململكــة 

ــعودية  ــة الس العربي

Address: Prince Mohammed Bin Abdulaziz 
St(Tahlia) P OBox 54685, Riyadh, Saudi Arabia. 

عنــوان التبليــغ: ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 
219 نابلــس- فلســطن 

Address for Services: 

( 478)

 Trade Mark No.: 33500العالمة التجارية رقم: 33500 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 15/04/2018التاريخ: 2018/04/15 

والشــؤون  املاليــة  الشــؤون   , التمويليــة  الشــؤون  اجــل:  مــن 
 . العقاريــة 

In Respect of: Insurance, financial affairs , monetary affairs , 
real estate affairs 

 In the name of: Alsharekah Alwataniya Ledafeh Al-Electroneبأسم: الركة الوطنية للدفع االلكروين م خ م 
LTD 

العنــوان: عــامرة اميــة ط 1 دوار املنــارة - رام اللــه - فلســطن 
 .0599090908 موبايــل 

Address: Omaih Building 1st Floor - Almanarah Square - 
Ramallah - Palestine Mobil 0599090908 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 

( 481)

 Trade Mark No.: 33504العالمة التجارية رقم: 33504 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 17/04/2018التاريخ: 2018/04/17 

مــن اجــل: مــن اجــل تقديــم برنامــج تعليمــي متكامــل املســتويات 
الــذكاء  حســاب  يف  األطفــال  قــدرات  لتطويــر  واملوضوعــات 
ورعايــة  الحياتيــة،  املهــارات  و  اإلبداعــي  والتفكــري  العقــيل 
املواهــب واإلبداعــات، والتمكــن مــن التفاعــل مــع العمليــات 
الذهنــي  التصــور  عــى  والتدريــب  املختلفــة،  الحســابية 
والتطبيقــات العمليــة، واســتخدام اســراتيجيات وآليــات رسيعــة 
البريــة والرمزيــة.  مــن املؤثــرات  وحيــل رياضيــة تســتفيد 
للتعامــل مــع املســائل الحســابية املختلفــة وحــل املشــكالت 

بطالقــة ومرونــة ومتيــز. 

In Respect of: For Producing Integrated levels Educational 
Program to improve kids abilities in intelligent Mental and 
creative thinking , life skills Sponsoring talents and creations 
and enable interaction with different computations , Training on 
mental perception and practical applications, using strategy and 
quick mechanisms Mathematical tricks benefit from visual and 
symbolic effects to deal with various mathematical issues and 
problem solving fluently, flexibly and distinctly. 

 In the name of: Sharekat Rowad Alebda’ Altarbaweeبأسم: رشكة رواد االبداع الربوي للخدمات التعليمية 
Lelkhadamad Alta’lemiya 

 Address: Palestine Gaza Shar’e Alshohada’ Sharq Mollالعنوان: غزة شارع الشهداء 
Alandalosiya 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: غزة الرمال برج مرتجي جوال 0599717787 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 478)

 Trade Mark No.: 33500العالمة التجارية رقم: 33500 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 15/04/2018التاريخ: 2018/04/15 

والشــؤون  املاليــة  الشــؤون   , التمويليــة  الشــؤون  اجــل:  مــن 
 . العقاريــة 

In Respect of: Insurance, financial affairs , monetary affairs , 
real estate affairs 

 In the name of: Alsharekah Alwataniya Ledafeh Al-Electroneبأسم: الركة الوطنية للدفع االلكروين م خ م 
LTD 

العنــوان: عــامرة اميــة ط 1 دوار املنــارة - رام اللــه - فلســطن 
 .0599090908 موبايــل 

Address: Omaih Building 1st Floor - Almanarah Square - 
Ramallah - Palestine Mobil 0599090908 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 

( 481)

 Trade Mark No.: 33504العالمة التجارية رقم: 33504 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 17/04/2018التاريخ: 2018/04/17 

مــن اجــل: مــن اجــل تقديــم برنامــج تعليمــي متكامــل املســتويات 
الــذكاء  حســاب  يف  األطفــال  قــدرات  لتطويــر  واملوضوعــات 
ورعايــة  الحياتيــة،  املهــارات  و  اإلبداعــي  والتفكــري  العقــيل 
املواهــب واإلبداعــات، والتمكــن مــن التفاعــل مــع العمليــات 
الذهنــي  التصــور  عــى  والتدريــب  املختلفــة،  الحســابية 
والتطبيقــات العمليــة، واســتخدام اســراتيجيات وآليــات رسيعــة 
البريــة والرمزيــة.  مــن املؤثــرات  وحيــل رياضيــة تســتفيد 
للتعامــل مــع املســائل الحســابية املختلفــة وحــل املشــكالت 

بطالقــة ومرونــة ومتيــز. 

In Respect of: For Producing Integrated levels Educational 
Program to improve kids abilities in intelligent Mental and 
creative thinking , life skills Sponsoring talents and creations 
and enable interaction with different computations , Training on 
mental perception and practical applications, using strategy and 
quick mechanisms Mathematical tricks benefit from visual and 
symbolic effects to deal with various mathematical issues and 
problem solving fluently, flexibly and distinctly. 

 In the name of: Sharekat Rowad Alebda’ Altarbaweeبأسم: رشكة رواد االبداع الربوي للخدمات التعليمية 
Lelkhadamad Alta’lemiya 

 Address: Palestine Gaza Shar’e Alshohada’ Sharq Mollالعنوان: غزة شارع الشهداء 
Alandalosiya 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: غزة الرمال برج مرتجي جوال 0599717787 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 482)

 Trade Mark No.: 33505العالمة التجارية رقم: 33505 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 17/04/2018التاريخ: 2018/04/17 

مــن اجــل: مــن اجــل تقديــم خدمــات وبرامــج تعليميــة، وإعــداد 
مناهــج لريــاض األطفــال، وإعــداد مــواد إثرائيــة داعمــة للمناهــج 
املدرســية، وكتــب تعليميــة لألطفــال، وإعــداد وتنفيــذ دورات 
يف  تدريبيــة  وبرامــج  األطفــال،  ريــاض  مجــال  يف  تدريبيــة 
حســاب  يف  تدريبيــة  ودورات  والتعليمــي،  الربــوي  املجــال 
تنفيــذ  عــى  واإلرشاف  اإلبداعــي،  والتفكــري  العقــيل  الــذكاء 
مشــاريع وبرامــج تربويــة وتعليميــة، وخدمــات إدارة الحلقــات 

الدراســية وورشــات العمــل، والنــوادي التعليميــة. 

In Respect of: For introducing educational services and 
programs And preparing enrichment materials to support the 
curriculums of KG and schools Also preparing educational 
books Preparing and implementing training courses in KG 
fields ، training programs in education training programs in 
Intelligent Mental Arithmetic and creative thinking Supervising 
on implementing educational projects Serving , managing 
studding , workshops and educational clubs 

 In the name of: Sharekat Rowad Alebda’ Altarbaweeبأسم: رشكة رواد االبداع الربوي للخدمات التعليمية 
Lelkhadamad Alta’lemiya 

 Address: Palestine Gaza Shar’e Alshohada’ Sharq Mollالعنوان: غزة شارع الشهداء 
Alandalosiya 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: غزة الرمال برج مرتجي جوال 0599717787 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 483)

 Trade Mark No.: 33506العالمة التجارية رقم: 33506 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 18/04/2018التاريخ: 2018/04/18 

ــزة  ــات األجه ــة؛ بطاري ــجائر اإللكروني ــات للس ــل: البطاري ــن اج م
الشــحن  أجهــزة  التبــغ،  لتســخن  املســتخدمة  اإللكرونيــة 
شــواحن  التبــغ؛  لتســخن  املســتخدمة  االلكرونيــة  لألجهــزة 
يــو اس يب لألجهــزة اإللكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ؛ 
شــواحن الســيارات للســجائر اإللكرونيــة؛ شــواحن الســيارات 
بطاريــات  شــواحن  التبــغ؛  لتســخن  املســتخدمة  لألجهــزة 
الســجائر اإللكرونيــة؛ الحقائــب الواقيــة وحقائــب حمــل البضائــع 

املذكــورة. 

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 S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان: كواي جيريناود 3، نوشاتيل، 2000 سويرسا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 484)

 Trade Mark No.: 33507العالمة التجارية رقم: 33507 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 18/04/2018التاريخ: 2018/04/18 

ــتثناء  ــة باس ــري اإللكروني ــزة التبخ ــل: أجه ــن اج م
ــوائل؛  ــخن الس ــزة تس ــة؛ أجه ــجائر اإللكروني الس

ــار.  ــد البخ ــزة تولي أجه

In Respect of: Electronic vaporizers except 
electronic cigarettes; apparatus for heating 
liquids; apparatus for generating vapour. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 2000 نوشــاتيل،   ،3 جيرينــاود  كــواي  العنــوان: 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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( 485)

 Trade Mark No.: 33508العالمة التجارية رقم: 33508 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 18/04/2018التاريخ: 2018/04/18 

للســجائر  الســلكية  املبخــرات  اجــل:  مــن 
االلكرونيــة وأجهــزة التدخــن االلكرونيــة؛ التبــغ، 
الخــام أو املصّنــع؛ منتجــات التبــغ، مبــا يف ذلــك 
الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات 
اللــف اليدويــة، تبــغ الغليــون، تبــغ املضــغ، تبــغ 
الســعوط، الســجائر املصنوعــة مــن مزيــج التبــغ 
ــراض  ــري األغ ــغ )لغ ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس والقرنف
ذلــك  يف  مبــا  املدخنــن،  مســتلزمات  الطبيــة(؛ 
، فالتــر الســجائر، علــب  ورق وأنابيــب الســجائر 
ــن، أدوات  ــجائر، الغالي ــض الس ــب ومناف ــغ، عل التب
الجيــب للــف الســجائر، القداحــات؛ أعــواد الثقــاب؛ 
ــخينها  ــغ التــي يتــم تس ــات التب ــغ، منتج أعــواد التب
تســخن  لغايــة  وقطعهــا  إلكرونيــة  أجهــزة   ،
الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــن 
الســائل  النيكوتــن  محاليــل  ؛  لالستنشــاق 
أجهــزة  االلكرونيــة؛  الســجائر  يف  املســتخدمة 
اإللكرونيــة؛  الســجائر  اإللكرونيــة؛  التدخــن 
الســجائر  عــن  كبدائــل  االلكرونيــة  الســجائر 
الستنشــاق  اإللكرونيــة  األجهــزة  التقليديــة؛ 
التبخــري  وأجهــزة  الــرذاذ؛  وتتضمــن  النيكوتــن 
الفمــوي للمدخنــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ 
مســتلزمات املدخنــن للســجائر اإللكرونيــة؛ قطــع 
ولــوازم للمنتجــات املذكــورة ســابقا املدرجــة يف 
ــخنة  ــيجار املس ــجائر والس ــات الس ــة 34؛ طفاي الفئ
وكذلــك عيــدان التبــغ املســخنة؛ علــب الســجائر 
الحقائــب  الشــحن؛  إلعــادة  القابلــة  اإللكرونيــة 
اإللكرونيــة  الســجائر  حمــل  وحقائــب  الواقيــة 

اإللكرونيــة.  التدخــن  وأجهــزة 

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; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases; 
protective cases and carrying cases for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 2000 نوشــاتيل،   ،3 جيرينــاود  كــواي  العنــوان: 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 486)

Trade Mark No.: 33509 العالمة التجارية رقم: 33509 

In Class: 1 يف الصنف: 1 

Date: 19/2018/04 التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: البوليمــرات االصطناعيــة والطبيعيــة 
يف  لالســتخدام  امللدنــات  املعالجــة؛  غــري 
املصنعــة؛  غــري  البوليمــر  راتنجــات  البوليمــرات؛ 
املركبــات لتصليــح اإلطــارات واألنابيــب الداخليــة؛ 
وصمــغ  الالصقــة  املطاطيــة  املســتحرضات 
واألنابيــب  اإلطــارات  لتصليــح  املصطــكاء 
الكيامويــات  التجمــد؛  منــع  ســوائل  الداخليــة؛ 
ومركبــات  مســاحيق  و/أو  حبيبــات  شــكل  عــى 
أجــل  مــن  املنتجــات  تلــك  ، جميــع  الســرياميك 

املضافــات.  صناعــات 

 In Respect of: Unprocessed synthetic and
 natural polymers; plastisizers for use in
 polymers; unprocessed polymer resins;
 compositions for repairing tires and inner
 tubes; rubber adhesive preparations
 and mastic for repairing tires and inner
 tubes; antifreeze; chemicals in the form of
 granules and/or of powders and ceramic
 composites, all those products for additive

 .manufacturing

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE
 DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

 Address: 12, Cours Sablon, 63000
 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

 :Address for Services
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( 487)

 Trade Mark No.: 33510العالمة التجارية رقم: 33510 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

األمامــي؛  الســيارات  زجــاج  لتنظيــف  ســوائل  اجــل:  مــن 
ــط؛  ــرك والكش ــتحرضات الف ــع، مس ــف، التلمي ــتحرضات التنظي مس
الصابــون؛ مزيــالت الشــحوم عــدا عــن املســتخدمة يف العمليــات 

التصنيعيــة. 

In Respect of: Windscreen cleaning liquids; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; degreasers other 
than for use in manufacturing processes. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 488)

 Trade Mark No.: 33511العالمة التجارية رقم: 33511 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

 ;In Respect of: Lubricants; lubricating oilsمن اجل: املزلقات؛ زيوت التزليق؛ املزلقات لإلطارات. 
lubricants for tires. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

-Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONTالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FERRAND, FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 489)
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 Trade Mark No.: 33512العالمة التجارية رقم: 33512 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

ــعاف  ــق اإلس ــو؛ صنادي ــة الج ــف رائح ــات تلطي ــل: بخاخ ــن اج م
ــبقا.  ــأة مس ــة املعب األولي

In Respect of: Air freshener sprays; filled first-aid boxes. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 490)

Trade Mark No.: 33514 العالمة التجارية رقم: 33514 

In Class: 7 يف الصنف: 7 

Date: 19/2018/04 التاريخ: 2018/04/19 

لغــري  النقــل،  مــن اجــل: عــدد اآلالت؛ وصــالت اآلالت وقشــط 
ــزاز  ــة لالهت ــامالت املقاوم ــالت؛ الح ــط للناق ــة؛ قش ــات الربي املركب
لــآالت؛ مكونــات النقــل لــآالت باســتثناء التــي للمركبــات الربيــة؛ 
ــاء  ــدات الكهرب ــآالت؛ مول ــرك ل ــة للتح ــة أو القابل ــركات الثابت املح
ــا الوقــود؛ والغســاالت عاليــة الضغــط؛ األجهــزة لركيــب  مــع خالي
الهــواء  مضخــات  واآلالت؛  )آالت(  الرافعــات  اإلطــارات؛  وإزالــة 
آالت(؛  مــن  )أجــزاء  اإلطــارات  لنفــخ  الوصــالت  ومســتلزماتها؛ 
املكانــس الكهربائيــة؛ مسدســات رش الطــالء؛ ضاغطــات الهــواء؛ 

اآلالت لصناعــة املضافــات )طابعــات ثالثيــة األبعــاد. 

 In Respect of: Machines tools; machine couplings and
 transmission belts, except for land vehicles; belts for
 conveyors; anti-vibration mountings for machines;
 machine transmission components except for land
 vehicles; stationary or movable engines for machines;
 electric generator with fuel cell; high pressure
 washers; apparatus for installing and removing
 tyres; jacks ]machines[ and machines; air pumps
 and accessories therefor; connectors for inflating
 tyres )parts of machines(; vacuum cleaners; paint
 spray guns; air compressors; machines for additive

 .)manufacturing )3D printers

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES بأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
 ETABLISSEMENTS MICHELIN

-Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONTالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
 FERRAND, FRANCE

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

 :Address for Services

( 491)
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 Trade Mark No.: 33515العالمة التجارية رقم: 33515 

 In Class: 8يف الصنف: 8 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

أدوات  يدويــا(؛  )العاملــة  اليدويــة  واألدوات  العــدد  اجــل:  مــن 
القطــع الفضيــة للامئــدة، والشــوك واملالعــق؛ واألســلحة البيضــاء؛ 
املســاعدة  األدوات  املجــارف؛  املركبــات؛  لنوافــذ  الكاشــطات 
لركيــب السالســل؛ واملفــكات؛ األدوات متعــددة الوظائــف؛ أدوات 
الرافعــات لركيــب وإزالــة اإلطــارات؛  الرفــع، املشــغلة يدويــا؛ 

املثاقــب اليدويــة ذات املقابــض. 

In Respect of: Hand tools and implements (hand operated); 
cutlery, forks and spoons; side arms; scrapers for vehicle 
windows; shovels; chain drift; screwdrivers; multifunctional 
tools; lifting jacks, hand operated; levers for installing and 
removing tyres; breast drills. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 492)

 Trade Mark No.: 33516العالمة التجارية رقم: 33516 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: أجهــزة اإلنــذار عنــد فــراغ اإلطــارات الهوائيــة مــن الهواء 
ــول  ــات ح ــد املعلوم ــروين لتزوي ــارات اإللك ــة اإلط ــام مراقب ؛ نظ
ــة  ــود؛ أنظم ــا الوق ــات؛ خالي ــارات املركب ــغيلية إلط ــراءات التش الق
ومكونــات خاليــا الوقــود ملولــدات الكهربــاء الثابتــة أو املحمولــة؛ 
التيــار  مقومــات  للمركبــات؛  الكهربائيــة  للبطاريــات  الشــواحن 
ــة  ــامت الفولتي ــوالت ومنظ ــة، املح ــوالت كهربائي ــايئ؛ مح الكهرب
وجميعهــا للمركبــات؛ برامــج الحاســوب وبرامــج االســتعالم يف 
قواعــد البيانــات؛ وســائط معالجــة وتخزيــن املعلومــات والبيانــات 
للحواســيب ومحطــات لحاســوب الطرفيــة؛ برمجيــات وتطبيقــات 
األجهــزة النقالــة؛ الربمجيــات ، قواعــد البيانــات وأجهــزة الحاســوب 

ــارات.  ــورات واإلط ــور املقط ــم أم ــات، ولتنظي للمركب

In Respect of: Warning devices of deflating pneumatic tires 
[tyres]; electronic tire monitoring system for providing 
information on the operational parameters of a vehicle tire; 
fuel cells; fuel cell systems and components for stationary or 
portable electric generator; chargers for electric batteries for 
vehicles; electric current rectifiers; electric converters, inverters 
and voltage regulators all for vehicles; computer programs and 
databases enquiry programs; information and data processing 
and storage media for computers and computer peripherals; 
software and applications for mobile devices; software, 
databases and computer hardware for vehicle, trailer and tire 
management. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 493)
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 Trade Mark No.: 33517العالمة التجارية رقم: 33517 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: أدوات وأجهــزة اإلضــاءة؛ البطانيــات، الكهربائيــة، لغــري 
الغايــات الطبيــة؛ مزيــالت الجليــد للمركبــات، اجهــزة ازالــة الروائــح 
ــات  ــخ؛ خزان ــرارة، أدوات الطب ــاوية الح ــة متس ــو، األوعي ــن الج م
مصابيــح  املضغوطــة؛  امليــاه  لتوزيــع  امليــاه  ضغــط  وأجهــزة 
املصابيــح  مــع  البالســتيكية،  الصناديــق،  للمركبــات؛  اإلضــاءة 

للمركبــات )املبطنــة(. 

In Respect of: Lighting instruments and apparatus; blankets, 
electric, not for medical purposes; de-icers for vehicles, 
air deodorizing apparatus, isothermic containers, cooking 
appliances; pressure water tanks and apparatus for pressurized 
water distribution; light bulbs for vehicles; boxes, plastic, with 
bulbs for vehicles [lined]. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 494)

 Trade Mark No.: 33518العالمة التجارية رقم: 33518 

 In Class: 10يف الصنف: 10 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

 .In Respect of: Ear plugs [ear protection devices]من اجل: سدادات أذن )أجهزة لحامية األذن(. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 495)

 Trade Mark No.: 33519العالمة التجارية رقم: 33519 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

اإلطــارات  املركبــات؛  لعجــالت  الهوائيــة  اإلطــارات  اجــل:  مــن 
لتلبيــس  الخارجيــة  األســطح  الهوائيــة؛  لالطــارات  الداخليــة 
اإلطــارات؛ محــددات ومخططــات دواليــب العربــات )التــي تحــدد 
أنظمــة  لســطح األرض؛  الجــزء املالمــس  الــدوالب مــن  شــكل 
التعليــق، محــاور العجــالت، النوابــض، أجهــزة التخفيــف، كتــل 
الرشــيح، الحــامالت املقاومــة لالهتــزاز املرنــة للمركبــات، أحزمــة 
املســار للمركبــات الربيــة، اللوحــات لحاميــة اإلطــارات؛ الدواليــب، 
حــامالت الدواليــب، املســامري املانعــة لالنــزالق لعجــالت املركبات؛ 
الرقــع املطاطيــة الالصقــة والرقــع لإلصــالح األنابيــب واإلطــارات؛ 
صاممــات اإلطــارات؛ عــدد اإلصــالح لإلطــارات الهوائيــة، تحديــدا: 
ــواد  ــارات؛ م ــالح اإلط ــات إص ــارات؛ مجموع ــالح اإلط ــدات إص مع
إصــالح اإلطــارات لإلطــارات؛ حــواف العجــالت؛ السالســل املانعــة 
ــة  ــقف واألمتع ــة األس ــل؛ أنظم ــات الوح ــارات؛ واقي ــزالق لإلط لالن
ــات  ــد للمركب ــات؛ املقاع ــال للمركب ــان لألطف ــد األم ــات؛ مقاع للمركب
ــال  ــالت؛ أقف ــة العج ــة ثالثي ــات الهوائي ــالت والدراج ــة العج ثنائي
والدراجــات  العجــالت  ثنائيــة  للمركبــات  الحقائــب  املركبــات؛ 
ــات أطفــال؛ املنافيــخ لإلطــارات؛  الهوائيــة ثالثيــة العجــالت؛ عرب
ــامالت  ــي؛ ح ــاج األمام ــاحات الزج ــفرات مس ــخ )آالت(؛ ش املنافي
الزالجــات  حــامالت  املركبــات؛  عــى  لالســتعامل  الدراجــات 
لالســتعامل عــى املركبــات؛ أغطيــة اإلطــارات؛ األغطيــة للدراجــات 
ــادة  ــان القي ــض لقضب ــالت؛ املقاب ــاور العج ــة ملح ــة؛ أغطي الهوائي
ــة.  ــات الهوائي ــاه للدراج ــاين املي ــات قن ــة؛ مثبت ــات الهوائي للدراج

In Respect of: Pneumatic tires for vehicle wheels; inner tubes 
for pneumatic tires; treads for retreading tires; tracks for 
track vehicles; suspensions, axles, springs, damping devices, 
filtration blocks, elastic anti-vibration mountings for vehicles, 
track belts for land vehicles, flaps for protecting tires; wheels, 
wheel holders, anti-skid studs for vehicle tires; adhesive rubber 
patches and patches for repairing tubes and tires; tire valves; 
repair kits for pneumatic tires, namely tire repair equipment; 
tire repair kits; tire repair materials for tires; wheel trims; anti-
skid chains for tires; mud flaps; roof and luggage systems for 
vehicles; safety seats for children for vehicles; saddles for two-
wheels vehicles and tricycles; locks for vehicles; bags for two-
wheels vehicles and tricycles; baby carriages; inflators for tires; 
inflators (machines); windshield wiper blades; cycle carriers for 
use on vehicles; ski carriers for use on vehicles; covers for tires; 
covers for bicycles; hub caps; grips for handle bars for bicycles; 
bicycle water cages. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 496)

 Trade Mark No.: 33520العالمة التجارية رقم: 33520 

 In Class: 14يف الصنف: 14 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: األعــامل الفنيــة مــن املعــادن النفيســة؛ بضائــع قيــاس 
ــرات؛  ــن؛ واملجوه ــت والزم ــجيل الوق ــاس وتس ــن وأدوات قي الزم
العنــق  ربطــات  مشــابك  األكــامم؛  أزرار  املفاتيــح؛  وحلقــات 
ــة  ــارات املصنوع ــة؛ الش ــس الزين ــق؛ دبابي ــات العن ــس ربط ودبابي

ــة.  ــادن النفيس ــن املع م

In Respect of: Works of art in of precious metal; horological 
goods and chronometric instruments; jewellery; key rings; cuff-
links; tie clips and tie pins; ornamental pins; badges of precious 
metal. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 497)

 Trade Mark No.: 33521العالمة التجارية رقم: 33521 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: الــورق ؛ الكرتــون؛ املطبوعــات؛ والجرائــد؛ النــرات 
اإلعالميــة؛ والكتيبــات التعريفيــة؛ املجــالت واإلصــدارات الدورية؛ 
والكتــب؛ األلبومــات؛ خرائــط الطــرق والســياحة؛ كتــب إرشــادات؛ 
القرطاســية؛  الفوتوغرافيــة؛  والصــور  الكتــب؛  تجليــد  مــواد 
ــن؛  ــان أو التلوي ــرايش الده ــب(؛ وف ــواد املكت ــق )م ــواد التلصي م
ــواد  ــاث(؛ م ــن األث ــدا ع ــة )ع ــتلزمات املكتبي ــة واملس اآلالت الكاتب
ارشــادية وتعليميــة )غــري االجهــزة(؛ أقــالم الحــرب الســائل؛ وأدوات 
الكتابــة؛ حــامالت أقــالم الرصــاص )ليســت مــن املعــادن النفيســة 
أو مطليــة بهــا(؛ حافظــات بطاقــات العمــل وبطاقــات االئتــامن 
)عــدا عــن البضائــع الجلديــة(؛ جيــوب حفــظ خرائــط الطــرق 
ــة الســياحية؛ والتقاويــم؛ ثقــاالت الــورق؛ دفاتــر  والســياحة ولألدل
املالحظــات؛ الكتــب املوضوعــة عــى الطــاوالت؛ مذكــرات يوميــة؛ 
ــرات؛  ــات ورق املذك ــة؛ مكعب ــاند الكتاب ــات؛ مس ــم؛ امللصق التقاوي

ــزيل.  ــتخدام املن ــة لالس ــتيكية أو ورقي ــاس بالس أكي

In Respect of: Paper; cardboard ; printed matter; newspapers; 
prospectus; brochures; magazines and periodicals; books; 
albums; road and tourist maps; guide books; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesive materials 
(stationery); paint brushes; typewritters and office requisites 
(other than furniture); instructional and teaching material (other 
than apparatus); fountain pens; writing instruments; pencil 
holders (not of precious metal or coated therewith); business 
cards and credit card holders [other than leather goods]; road 
and tourist map pockets and for tourist guides; calendars; paper 
weights; notebooks; table-books; diaries; almanacs; posters; 
writing pads; memorandum-blocks; plastic or paper bags for 
household use. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 498)

 Trade Mark No.: 33522العالمة التجارية رقم: 33522 

 In Class: 17يف الصنف: 17 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

الطبيعــي  املطــاط  الصناعــي؛  املطــاط  بوليمــر  اجــل:  مــن 
واالصطناعــي، الخــام أو شــبه املشــغول؛ املــواد البالســتيكية 
املطاطيــة،  األنابيــب  املطاطيــة،  الصفائــح  املصنعــة(،  )شــبه 
الحبــال املطاطيــة ليســت لالســتخدام النســيجي؛ والغوتا بريتشــا؛ 
الطبيعــي  املطــاط  املشــغول؛  شــبه  أو  الخــام  املــرن،  الصمــغ 
املســتخرج مــن شــجرة البالتــا وبدائلــه؛ املــواد البالســتيكية عــى 
ــة(؛  ــبه مصنع ــات ش ــان )منتج ــات والقضب ــح، املكعب ــكل صفائ ش

ــزل؛ االنابيــب املرنــة، غــري املعدنيــة.  ــواد الســد والع م

In Respect of: Elastomer polymer; natural and synthetic rubber, 
raw or semi-worked; plastics (semi-finished), rubber sheets, 
rubber pipes, rubber cords not for textile use; gutta-percha; 
elastic gum, raw or semi-worked; balata and substitutes; 
plastics materials in the form of sheets, blocks and rods [semi-
finished products]; caulking and insulating materials; flexible 
tubes, not of metal. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 499)

 Trade Mark No.: 33523العالمة التجارية رقم: 33523 

 In Class: 18يف الصنف: 18 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: الشــاميس؛ املظــالت؛ حقائــب الســفر )مراكــش، بضائــع 
جلديــة(، صناديــق الثيــاب، محافــظ األوراق )مراكــش، بضائــع 
جلديــة(، لألمتعــة، حقائــب الســفر، حقائــب اليــد، وحقائــب الظهــر، 
الحقائــب لنقــل املــواد بكميــات كبــرية، حقائــب للتخييــم، حقائــب 
ــات  ــة، حافظ ــزم األمتع ــب ح ــلقن، حقائ ــب للمتس ــاطئ، حقائ الش
بطاقــات الزيــارة، محافــظ بطاقــات االئتــامن؛ األحزمــة املصنوعــة 

مــن الجلــد والحزمــة املصنوعــة مــن الجلــد املقلــد. 

In Respect of: Parasols; umbrellas; travelling case (morocco, 
leather goods), trunks, briefcases (morocco, leather goods), 
luggage’s, travelling bags, handbags, rucksacks, bags for the 
transport of materials in bulk, bags for campers, bags for the 
beach, bags for climbers, bags for packing clothes, visit card 
holders, credit card holders; belts made of leather and belts 
made of imitation of leather. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 500)

  Trade Mark No.:33524العالمة التجارية رقم: 33524 

 In Class: 20يف الصنف: 20 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: األثــاث، واملرايــا ، وإطــارات الصــور؛ مــواد التزيــن مــن 
املــواد البالســتيكية )متاثيــل(؛ الوســائد، املخــدات، الفرشــات؛ 
ملصابيــح  )فارغــة(  البالســتيك  مــن  املصنوعــة  املجموعــات 

املركبــات الكهربائيــة. 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames; ornamental 
articles of plastic materials (figurines); pillows, cushions, 
mattresses; kit in plastics (empty) for light bulbs for vehicles. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 501)

 Trade Mark No.: 33525العالمة التجارية رقم: 33525 

 In Class: 21يف الصنف: 21 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: األواين الزجاجيــة لالســتخدامات املنزليــة؛ األواين 
الخزفيــة واألواين الفخاريــة؛ أواين التقديــم )أطبــاق(؛ حــامالت 
ــات  ــاين، فتاح ــات القن ــرايش؛ فتاح ــدة؛ الف ــة للامئ األدوات الفضي
األغطيــة الفلينيــة؛ األوعيــة املحمولــة، القنــاين لســائقي الدراجات 
الهوائيــة والرياضيــن اآلخريــن، أواين وأوعية املطبخ الســتخدام 
املطبــخ واالســتخدام املنــزيل )ليســت مــن املعــادن النفيســة وال 
مطليــة باملعــدن وغــري كهربائيــة(؛ أوعيــة التربيــد املحمولــة غــري 
ــة،  ــادن النفيس ــن املع ــت م ــي ليس ــدة الت ــة، أواين املائ الكهربائي

ــة.  ــة املعزول األوعي

In Respect of: Glassware for household purposes; porcelain 
ware and earthenware; services (dishes); cutlery stands; 
brushes; bottle-openers, crown-cork openers; portable 
containers, flasks for cyclists and other sportsmen, kitchen 
utensils and containers for the kitchen and the household 
(neither of precious metal nor of plated metal and non-electric); 
portable non electric refrigerating containers, tableware not of 
precious metal, insulated containers. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 502)

 Trade Mark No.: 33526العالمة التجارية رقم: 33526 

 In Class: 24يف الصنف: 24 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: مــواد الزينــة النســيجية )غــري متضمنــة يف فئــات 
أخــرى( تحديــدا األعــالم املثلثــة والشــعارات، الشــارات؛ بياضــات 
الســفر  حصائــر  النســيجية،  الطــاوالت  ومناديــل  الطــاوالت 

الجلــوس(.  )وشــاحات تغطــي األرجــل عنــد 

In Respect of: Decorative textile articles (not included in other 
classes) namely pennants and emblems, badges; Table linen 
and textile table napkins, travelling rugs (lap robes). 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 503)

 Trade Mark No.: 33527العالمة التجارية رقم: 33527 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

املالبــس  الرياضيــة،  االلبســة  املالبــس،  اجــل:  مــن 
الداخليــة، املعاطــف الثقيلــة، البــذالت الرياضيــة، مالبــس 
ــوات،  ــرات ذات القلنس ــر، الس ــر، الس ــن املط ــة م للوقاي
املعاطــف الشــبيهة بالعبــاءات، بطانــات صــوف للمالبــس 
الشــتوية، القمصــان، القمصــان ذات األكــامم القصــرية، 
ــات،  ــة ذات الياق ــان القطني ــدون أزرار، القمص ــان ب القمص
ــة ،  ــان الفضفاض ــرية، القمص ــامم القص ــان ذات األك القمص
ــاتن  ــل، الفس ــامم ، الرساوي ــدون أك ــرات ب ــزات، الس الكن
بعــد  الخــر  عــى  تلــف  التــي  األوشــحة   ، التنانــري   ،
الســباحة، الرساويــل القصــرية ، الرساويــل القصــرية التــي 
تغطــي الركبــة، ثيــاب الســباحة، البيجامــات، األزيــاء ، 
أغطيــة الــرأس لإلســتحامم، الســرات ]مالبس[، الســرات 
بــدون أكــامم ، الســر التــي تضيــق عنــد الخــر، ومالبــس 
العمــل الكاملــة بكونهــا قطعــة واحــدة، املريــالت، األحزمــة 
]مالبــس[، القفــازات ]مالبــس[، القفــازات الجاهــزة لســائق 
الدراجــات الهوائيــة، ربطــات العنــق، األوشــحة، املناديــل 
املزركشــة ]مناديــل[، النطاقــات لالرتــداء، عصبــات الرأس 
ــات  ــات ، القبع ــس[؛ القبع كمالبــس، أغطيــة لألذنــن ]مالب
ــي  ــاالت ، الطواق ــوات، الش ــتديرة، القلنس ــطحة املس املس
األخــرى،  الــرأس  وأغطيــة  الشــمس  مــن  الواقيــات   ،
والجــوارب ، جــوارب قصــرية تصــل إىل الكاحــل، املالبــس 
ــوارب  ــات، ج ــل؛ الجزم ــدة للعم ــة واح ــن قطع ــة م الكامل
واألحذيــة  القــدم  ألبســة  الصنــادل،  لألطفــال،  صغــرية 

ــرى.  ــدم األخ ــة الق ــاف وألبس ــة، األخف الرياضي

In Respect of: Clothing, sportswear, underwear, 
windcheaters, gym suits, rainproof clothing, vest tops, 
parkas, ponchos, fleeces, shirts, short-sleeves shirts, 
blouses, polo shirts, tee-shirts, sweat shirts, sweaters, 
trousers, dresses, skirts, beach wraps, shorts, bermuda 
shorts, bathing suits, pyjamas, costumes, bathing caps, 
jackets [clothing], vests, blousons, overalls, pinafores, 
belts [clothing], gloves [clothing], gloves for cyclists, 
neckties, scarves, bandanas [neckerchiefs], sashes for 
wear, headbands being clothing, ear muffs [clothing]; 
hats, berets, bonnets, shawls, caps, visors and other 
headgear, socks, ankle socks, coveralls; boots, booties, 
sandals, footwear and sport shoes, slippers and other 
footwear. 

ايتابليســمنتس  ديــز  جينــريايل  كومباجنــي  بأســم: 
ميشــيلن 

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

العنــوان: 12 كــورس ســابلون، 63000 كلريمونــت - فريانــد 
، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 



298العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 504)

 Trade Mark No.: 33528العالمة التجارية رقم: 33528 

 In Class: 26يف الصنف: 26 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

 .In Respect of: Badges for wear, not of precious metalمن اجل: شارات للمالبس، ليست من معادن مثينة. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 505)

 Trade Mark No.: 33529العالمة التجارية رقم: 33529 

 In Class: 27يف الصنف: 27 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

والحصائــر  األرضيــات  حصائــر  الســجاد،  اجــل:  مــن 
لألبــواب.  األرجــل  مامســح  للمركبــات؛  املطاطيــة 

In Respect of: Carpets, floor mats and rubber mats for 
vehicles; door mats. 

ايتابليســمنتس  ديــز  جينــريايل  كومباجنــي  بأســم: 
ميشــيلن 

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

العنــوان: 12 كــورس ســابلون، 63000 كلريمونــت - فريانــد 
، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 506)

 Trade Mark No.: 33530العالمة التجارية رقم: 33530 

 In Class: 28يف الصنف: 28 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

)باســتثناء  الرياضيــة  واألدوات  واأللعــاب  الدمــى،  اجــل:  مــن 
ــات؛  ــة والحلوي ــواد املضيئ ــدا امل ــا ع ــب؛ م ــس(؛ وورق اللع املالب
ــس؛  ــارب التن ــاردو؛ مض ــة البلي ــواف طاول ــن ح ــج؛ بطائ ــرات ثل ك
املركبــات  منــاذج  ألعــاب  لأللعــاب؛  الريشــة  وكــرات  الكــرات 

املصغــرة. 

In Respect of: Toys, games and sporting articles (except 
clothing); playing cards; ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; snow globes; billiard 
table cushions; rackets ; balls and shuttlecocks for games; scale 
model vehicles. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 507)

 Trade Mark No.: 33531العالمة التجارية رقم: 33531 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: الوالعــات غــري الكهربائيــة، املكتــات )ليســت مــن 
الثقــاب.  أعــواد  بهــا(،  أو مطليــة  النفيســة  املعــادن 

In Respect of: Non-electric lighters, ashtrays (not of precious 
metal or coated therewith), matches. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 508)

 Trade Mark No.: 33532العالمة التجارية رقم: 33532 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واإلعــالن؛ الدعايــة 
إدارة  خدمــات  الربيــدي؛  الطلــب  عــرب  واإلعــالن 
األعــامل ؛ خدمــات تــويل وتســيري شــؤون األعــامل؛ 
خدمــات الوظائــف املكتبيــة ؛ نــر املــواد الدعائيــة 
املطبوعــات،  اإلعالنيــة،  النــرات  )النــرات، 
عينــات(؛ ترتيــب اشــراكات الصحــف لآخريــن ؛ 
ترتيــب االشــراكات بخدمــات االتصــاالت بعيــدة 
ــن ادارة  ــارات ع ــم االستش ــن(؛ تقدي ــدى )لآخري امل
وتنظيــم  إدارة  استشــارات  االعــامل؛  تنظيــم  و 
صناعــات  يف  للمختصــن  وخصوصــا  األعــامل 
إدارة  تنظيــم  والســيارات؛  الهوائيــة  اإلطــارات 
ــة  ــات التجاري ــارض للغاي ــبة للمع ــات املحوس امللف
عــى  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  الدعائيــة؛  أو 
اإلنرنــت عــرب شــبكات الحاســوب؛ خدمــات تأجــري 
وقــت الدعايــة واإلعــالن يف وســائل االتصــال؛ نــر 
نصــوص الدعايــة؛ تأجــري املســاحات اإلعالنيــة؛ 
خدمــات نــر مــواد الدعايــة واإلعــالن؛ تنظيــم 
وتنفيــذ عمليــات األعــامل الرويجيــة والدعائيــة 
وتنفيــذ  تنظيــم  الزبائــن؛  والء  تطويــر  لغايــات 

دراســات الســوق. 

In Respect of: Advertising; advertising by 
mail order; business management; business 
administration; office functions; dissemination 
of advertising materials (leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples); arranging newspaper 
subscriptions for others; arranging subscriptions 
to telecommunication services [for others]; 
business management and organization 
consultancy; business management and 
organization consultancy in particular for 
professionals in the pneumatic tyre and automobile 
industries; computerized file management 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; on-line advertising on a 
computer network; rental of advertising time on 
communication media; publication of publicity 
texts; rental of advertising space; dissemination 
of advertising matter; arranging and conducting 
promotional and advertising business operations 
for customer loyalty development purposes; 
arranging and conducting market studies. 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 509)

 Trade Mark No.: 33533العالمة التجارية رقم: 33533 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: خدمــات التأمــن؛ التأمــن مــن أجــل 
حالــة  يف  لإلطــارات  املتبقيــة  القيمــة  تعويــض 
ــارات أو  ــف اإلط ــع تكالي ــد بدف ــتبدال ، والتعه االس
املركبــات، أو اإلقامــة يف الفنــدق أو العــودة يف 
ــوال؛  ــتثامر رؤوس ام ــات اس ــل ؛ خدم ــة التعط حال
رعايــة و كفالــة مــايل؛ خدمــات جمــع التربعــات 
تجميــع  الخرييــة،  التربعــات  خدمــات  الخرييــة؛ 
ــامت  ــات، واملنظ ــى املؤسس ــات ع ــع التربع وتوزي
غــري الربحيــة؛ الدراســات واملشــاريع التمويليــة 
فيــام يتعلــق بالتعليــم، والترفــات االجتامعيــة 
واإلنســانية، الصحيــة، الثقافيــة، واملحافظــة عــى 
الــراث، وحاميــة البيئــة، والرياضيــة؛ الدعــم املــايل 
التدريــب  بأعــامل  القيــام  الصناعيــة،  لألبحــاث 
واإلنســانية،  االجتامعيــة  الترفــات  والتعليــم، 
الــراث،  عــى  واملحافظــة  الثقافيــة،  الصحيــة، 
وحاميــة البيئــة، والرياضيــة؛ املســاعدة يف تســهيل 

تعليــم البالغــن )متويــل(. 

In Respect of: Insurance services; insurance for 
the indemnity of the residual value of tyres in 
the event of replacement, undertaking to pay the 
costs of the tyre or vehicle, hotel accommodation 
or repatriation in the event of a breakdown; 
capital investment; financial sponsorship 
and patronage; charitable fund raising; fund 
raising, collect and distribution of donations to 
associations, to non-profit-making organizations; 
financing studies and projects in relation to the 
education, the social and humanitarian action, 
health, culture, heritage conservation, protection 
of the environment, sport; financial support for 
industrial research, training and education, social 
and humanitarian acts, health, culture, heritage 
conservation, protection of the environment, 
sport; assistance for facilitating adult education 
(financing). 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 510)

 Trade Mark No.: 33534العالمة التجارية رقم: 33534 

 In Class: 37يف الصنف: 37 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: تركيــب، والصيانــة، ونفــخ، وتصليــح، لــوازم، وفــك، 
تلبيــس، وإعــادة تحزيــز و/أو اســتبدال اإلطــارات، أو األنابيــب 
ــة  ــات موازن ــورات؛ خدم ــات واملقط ــالت للمركب ــة أو العج الداخلي
العجــالت؛ خدمــات صيانــة وإصــالح املركبــات، اجــزاء وتجهيــزات 
ــارات و/أو  ــات، واإلط ــيل املركب ــف وغس ــات تنظي ــات؛ خدم املركب
عجــالت املركبــات؛ خدمــات املســاعدة عــى الطرقــات عنــد تعطل 
عجــالت املركبــات )تصليــح( ؛ خدمــات املعلومــات والنصائــح 
املتعلقــة باإلصــالح أو الصيانــة للمركبــات، اإلطــارات، عجــالت 
املركبــات  فحــص  املركبــات؛  وتجهيــزات  اجــزاء  املركبــات، 
ــب،  ــل تركي ــن أج ــب م ــالح؛ الرتي ــة واإلص ــل الصيان ــا قب وقطعه
ــات؛  ــع للمركب ــارات والقط ــتبدال لإلط ــالح واالس ــة، واإلص والصيان
تركيــب، والصيانــة، والتجميــع، خدمــات التفكيــك واإلصــالح آلالت 

ــات.  ــة املضاف صناع

In Respect of: Installation, maintenance, inflation, repair, 
fitting, dismounting, retreading, regrooving and/or replacement 
of tires, inner tubes or wheels for vehicles and trailers; wheel 
balancing services; maintenance and repair of vehicles, parts 
and fittings for vehicles; cleaning and washing services for 
vehicles, tires and/or vehicle wheels; road assistance services 
in case of vehicle tire breakdown (repair); information and 
advice services concerning repair or maintenance of vehicles, 
tires, vehicle wheels, parts and fittings for vehicles; inspection 
of vehicles and their parts prior to maintenance and repair; 
arranging for the fitting, the maintenance, the repair and the 
replacement of tyres and parts for vehicles; installation, 
maintenance, assembly, disassembly and repair services of 
additive manufacturing machines. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 511)

 Trade Mark No.: 33535العالمة التجارية رقم: 33535 

 In Class: 38يف الصنف: 38 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: توفــري املنتديــات عــى اإلنرنــت؛ توفــري الوصــول 
مجــال  يف  البيانــات  قواعــد  إىل  الوصــول  وقــت  وتأجــري  إىل 
تخطيــط املســار، والنقــل وحركــة املــرور، الســفر، والســياحة وفــن 
الطهــو بواســطة اإلرســال اإللكــروين؛ خدمــات اإلرســال املتعلقــة 

ــار.  ــط املس ــامل وتخطي باألع

In Respect of: Provision of online forums; providing access 
to and leasing access time to databases in the field of route 
planning, transport and traffic, travel, tourism and gastronomy 
by electronic transmission; transmission services relative to 
business and to route planning. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: سابا ورشكاهم للملكية الفكرية - ص .ب 4472 البرية 
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( 512)

 Trade Mark No.: 33536العالمة التجارية رقم: 33536 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: املســاعدة يف حالــة تعطــل إطــارات 
بكافــة  اإلرجــاع  خدمــات  )الســحب(؛  املركبــات 
حالــة  يف  املركبــات  و/أو  لألشــخاص  الوســائل، 
التعطــل؛ تخزيــن اإلطــارات أو العجــالت للمركبــات؛ 
خدمــات  املركبــة؛  موقــع  تحديــد  خدمــات 
املركبــات  بتتبــع  تتعلــق  التــي  املعلومــات 
تقديــم  خدمــات  النقــل؛  خدمــات  واملقطــورات؛ 
املعلومــات عــن النقــل؛ خدمــات النقــل اللوجســتية؛ 
نقــل البضائــع؛ توصيــل اإلطــارات و/أو العجــالت 
للمركبــات؛  والركيبــات  القطــع  و/أو  للمركبــات 
اإلرســال  بواســطة  وخصوصــا  الســفر  ترتيــب 
عــى اإلنرنــت ملســارات الطريــق ، التــي ميكــن 
االتصــاالت  شــبكات  خــالل  مــن  إليهــا  الوصــول 
العامليــة )اإلنرنــت(؛ توفــري معلومــات الطريــق، 
املالحــة،  الخرائــط،  وضــع  الســفر،  والجغرافيــة، 
حركــة املــرور، مســارات الطريــق، ومعلومــات النقــل 
ونقــاط الفائــدة مــن خــالل شــبكات االتصــاالت 
بعيــدة املــدى واألجهــزة النقالــة ؛ خدمــات املالحــة 
وتحديــد موقــع املركبــات بواســطة الحاســوب مــن 
ــه  ــي بي ــة )ج ــع العاملي ــد املواق ــام تحدي ــالل نظ خ

اس(. 

In Respect of: Assistance in the event of vehicle 
tire breakdown (towing); repatriation service 
by all means, for people and/or vehicles in the 
event of breakdown; storage of tires or wheels for 
vehicles; vehicle location services; information 
services relating to the tracking of vehicles and 
trailers; transport; transportation information; 
transportation logistics; transport of goods; 
delivery of tires and/or wheels for vehicles and/or 
parts and fittings for vehicles; travel arrangement 
and in particular by the online transmission of road 
itineraries, accessible via global communications 
networks (Internet); providing roadway, 
geographic, travel, mapping, navigation, traffic, 
road itineraries, transport and point-of-interest 
information via telecommunication networks and 
mobile devices; navigation and vehicle location 
services by computer via Global Positioning 
System (GPS). 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 513)

 Trade Mark No.: 33537العالمة التجارية رقم: 33537 

 In Class: 40يف الصنف: 40 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

توفــري  النفايــات؛  تدويــر  إعــادة  اجــل:  مــن 
املعلومــات املتعلقــة مبعالجــة النفايــات؛ صيانــة 
و/أو  املســاحيق  صناعــة  يتضمــن  مبــا  املــواد، 
املضافــات؛  صناعــة  يف  لالســتخدام  الحبيبــات 
سلســلة تصنيــع العنــارص و/أو قطــع الغيــار التــي 
ــواد  ــر امل ــادة تدوي ــات؛ إع ــة املضاف ــا صناع تنتجه
خدمــات  املضافــات؛  صناعــة  يف  املســتخدمة 
معالجــة املــواد، تحديــدا معالجــة املســاحيق و/

ــات  ــة املضاف ــتخدمة يف صناع ــات املس أو الحبيب
للبضائــع واملــواد املعدنيــة و/أو مــواد الســرياميك. 

In Respect of: Waste recycling; information 
on waste treatment; manufacture of materials, 
including manufacture of powders and/or 
granules for use in additive manufacturing; series 
manufacture of items and/or spare parts produced 
by additive manufacturing; recycling of materials 
used for additive manufacturing; treatment of 
materials, namely treatment of powders and/or 
granules for use in the additive manufacturing 
of goods of metallic materials and/or ceramic 
materials. 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 305

( 514)

 Trade Mark No.: 33538العالمة التجارية رقم: 33538 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: تتظيــم وتنفيــذ الفعاليــات املتعلقــة 
بإرشــادات قيــادة املركبــات واســتخدام اإلطــارات؛ 
تنظيــم وتنفيــذ املعــارض لعــرض قيــادة املركبــات 
يف ظــروف القيــادة املختلفــة، وظــروف الطــرق 
واإلطــارات؛ تنظيــم وتنفيــذ ســباقات املركبــات؛ 
تنظيــم وتنفيــذ املســابقات يف مجــال إطــارات 
املتعلــق  التقنــي  التدريــب  خدمــات  املركبــات؛ 
بتجــارة العجــالت؛ خدمــات التدريــب يف مجــال 
تصليــح واســتبدال املعجــالت؛ خدمــات التدريــب 
خدمــات  وفــك،  للركيــب،  اآلالت  الســتخدام 
التدريــب  خدمــات  اإلطــارات؛  ونفــخ  تصليــح 
ــات  ــامل؛ الخدم ــاز األع ــح امتي ــإدارة من ــة ب املتعلق

التعليميــة ؛ تدريــب خــاص. 

In Respect of: Organizing and conducting events 
related to vehicle driving instruction and tire 
use; organizing and conducting exhibitions to 
demonstrate driving of vehicles under various 
driving, road and tire conditions; organizing 
and conducting vehicle racing; organizing and 
conducting contests in the field of vehicle tires; 
technical training services relating to the tire 
trade; training services in the field of repair and 
replacement of tires ; training services in the 
use of machines for mounting, dismounting, 
repairing and inflating tires; training services 
relating to business franchise management; 
education; coaching. 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 515)

Trade Mark No.: 33539 العالمة التجارية رقم: 33539 

In Class: 42 يف الصنف: 42 

Date: 19/2018/04 التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: املعلومــات والنصائــح التقنيــة املتعلقــة 
االختيــار،  تحديــدا:  اإلطــارات،  عــى  بــاإلرشاف 
واالســتبدال  والتصليــح،  واإلصــالح،  والصيانــة، 
املركبــات؛  أســطول  إلطــارات  الضغــط  ومراقبــة 
خدمــات الخــرباء التقنيــن املتعلقــة باالختيــار، 
لإلطــارات،  التصليــح  و/أو  والصيانــة  والحالــة، 
اجــزاء وتجهيــزات املركبــات؛ املعلومــات والنصائح 
التقنيــة املتعلقــة بتتبــع املركبــات واملقطــورات؛ 
خدمــات االختبــار والتحكــم بالجــودة للعجــالت 
واألنابيــب الداخليــة؛ خدمــات تصميــم الــركات 
لتجــارة العجــالت؛ التطويــر، والتصميــم، والصيانــة، 
الهواتــف  تطبيقــات  الربمجيــات،  وتوفــري  نــر 
املتنقلــة، وقواعــد البيانــات واملواقــع اإللكرونيــة؛ 
ــات  ــى البيان ــول ع ــث للحص ــركات البح ــري مح توف

ــاالت.  ــبكات االتص ــالل ش ــن خ م

In Respect of: Technical information and advice 
related to tires management, namely the choice, 
the maintenance, the repair, the retreading, the 
replacement and pressure monitoring of vehicle 
fleet tires; technical expertise services related to 
the choice, the status, the maintenance and/or 
the repair of tires, parts and fittings for vehicles; 
technical information and advice related to 
vehicle and trailer tracking; testing and quality 
control services for tires and inner tubes; services 
for the design of business premises for the 
tire trade; development, design, maintenance, 
publishing and provision of software, mobile 
applications, databases and websites; provision 
of search engines for obtaining data via a 
communication network. 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 516)

 Trade Mark No.: 33540العالمة التجارية رقم: 33540 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجل: خدمــات تقديم املعلومات واالستشــارات 
املتعلقــة بالســياحة )املطاعــم وأماكــن الســكن(، 
املطابــخ، الــذواق يف الطعــام، املطاعــم والضيافــة 
)املــواد الغذائيــة واملروبــات الكحوليــة وغــري 
الكحوليــة(؛ خدمــات حجــز الفنــادق واملطاعــم؛ 
مجــال  يف  البيانــات  أو  و/  املعلومــات  توفــري 
مجــال  األكل،  وتــذوق  حســن  فــن  املطابــخ، 
املطاعــم والفنــادق؛ توفــري املعلومــات و/أو بيانــات 
الحاســوب يف مجــال الســياحة )أماكــن الســكن( 

وفــن حســن وتــذوق األكل. 

In Respect of: Information and consultancy 
services relating to tourism (restaurants and 
accommodations), culinary, gastronomic, 
restaurants and hospitality (foodstuffs and 
alcoholic and non-alcoholic beverages); hotel 
and restaurant reservation services; provision of 
information and/or data in the fields of culinary, 
gastronomy, restaurants and hotel trade; Provision 
of information and/or computer data in the field 
of tourism (accommodation) and gastronomy. 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 517)

 Trade Mark No.: 33541العالمة التجارية رقم: 33541 

 In Class: 44يف الصنف: 44 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

ــدا:  ــخاص، تحدي ــة لألش ــاعدات املنزلي ــات املس ــل: خدم ــن اج م
ــاعدات  ــات املس ــة؛ خدم ــة اليومي ــة الصحي ــاعدة يف الرعاي املس
الطبيــة  املســاعدة  خدمــات  تحديــدا:  لألشــخاص،  املنزليــة 
لألشــخاص الذيــن يحتاجــون إليهــا؛ املســاعدة الطبيــة لألشــخاص 

ــات.  ــن صعوب ــون م ــن يعان الذي

In Respect of: Domestic help services for people namely 
assistance with daily hygiene care; domestic help services for 
people namely medical aid services to people in need; medical 
assistance for people in difficulty. 

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE DESبأسم: كومباجني جينريايل ديز ايتابليسمنتس ميشيلن 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 ,Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRANDالعنوان: 12 كورس سابلون، 63000 كلريمونت - فرياند ، فرنسا 
FRANCE 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

( 518)

 Trade Mark No.: 33542العالمة التجارية رقم: 33542 

 In Class: 45يف الصنف: 45 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

ــاء  ــة إلنش ــاعدة القانوني ــات املس ــل: خدم ــن اج م
األعــامل. 

In Respect of: Legal aid services for the creation 
of businesses. 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 519)

 Trade Mark No.: 33543العالمة التجارية رقم: 33543 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

القابلــة  والتطبيقــات  الربمجيــات  اجــل:  مــن 
ــي  ــة )ج ــة املالح ــة ألنظم ــزة النقال ــل لألجه للتحمي
االجتامعيــة  الحواســيب  برمجيــات  اس(؛  بيــه 
املعلومــات  تبــادل  مــن  متكــن  التــي  التفاعليــة 
ــس،  ــة، الطق ــال املالح ــتخدمن يف مج ــن املس ب
خدمــات النقــل، حركــة املــرور، الســفر، خدمــات 
املطاعــم، محطــات الخدمــات، أماكــن االصطفــاف 
إصــالح  مراكــز  االســراحة،  مناطــق  للمركبــات، 
وصيانــة املركبــات؛ أجهــزة أنظمــة تحديــد املواقــع 
وأنظمــة تحديــد املواقــع العامليــة )جــي بيــه اس(؛ 
برمجيــات الحاســوب والتطبيقــات القابلــة للتحميل 
لالســتخدام مــع األجهــزة النقالــة املســتخدمة لخــط 
ســري الرحلــة املخطــط لــه بشــكل خــاص، تخطيــط 
وعــن  املركبــات  أنــواع  لجميــع  الرحلــة  مســار 
طريــق املــي؛ برمجيــات الحاســوب والتطبيقــات 
ــة  ــزة النقال ــع األجه ــتخدام م ــل لالس ــة للتحمي القابل
املســتخدمة إلدارة املعلومــات الســياحية، خدمــات 
ــم،  ــات املطاع ــفر، خدم ــرور، الس ــة امل ــل، حرك النق
محطــات الخدمــات، أماكــن االصطفــاف للمركبــات، 
وصيانــة  إصــالح  مراكــز  االســراحة،  مناطــق 

املركبــات. 

In Respect of: Software and downloadable 
applications for mobile devices for navigation 
systems (GPS); interactive social computer 
software enabling exchange of information 
among users in the field of navigation, weather, 
transport, traffic, travel, restaurants, service 
stations, vehicle parks, rest areas, vehicle repair 
and maintenance centres; devices for positioning 
system and global positioning system (GPS); 
computer software and downloadable applications 
for use with mobile devices used for notably 
itinerary route planner, itinerary route planning 
for all vehicle types and by foot; computer 
software and downloadable applications for use 
with mobile devices used for notably managing 
information on tourism, transport, traffic, travel, 
restaurants, service stations, vehicle parks, rest 
areas, vehicle repair and maintenance centres. 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 520)

 Trade Mark No.: 33544العالمة التجارية رقم: 33544 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: إدخــال، ومعالجــة، وتنظيــم وتجميــع يف 
قواعــد بيانــات الحاســوب للمعلومــات والبيانــات 
واإلطــارات،  ملركبــات  عــى  بــاإلرشاف  املتعلقــة 
البحــث  الســري؛  وخطــوط  املركبــات  موقــع 
املحوســبة؛  األعــامل  ملعلومــات  واالســرجاع 
ــار  ــوص اختي ــح بخص ــات والنصائ ــم املعلوم تقدي
اإلطــارات وتقنيــات ومامرســات القيــادة؛ املعلومات 
التجاريــة والنصائــح التجاريــة املتعلقــة بــاإلرشاف 
والصيانــة،  االختيــار،  تحديــدا:  اإلطــارات،  عــى 
ومراقبــة  واالســتبدال  والتصليــح،  واإلصــالح، 
ــات  ــات؛ املعلوم ــطول املركب ــارات أس ــط إلط الضغ
والنصائــح التجاريــة املتعلقــة مبوقــع املركبــات؛ 
تنظيــم وتنفيــذ املعــارض لعــرض قيــادة الســيارات 
يف الظــروف املختلفــة للقيــادة ، وللطــرق ولحــاالت 
البيــع  خدمــات  التجاريــة؛  للغايــات  اإلطــارات 
ــارات  ــق بإط ــام يتعل ــة في ــع بالجمل ــة والبي بالتجزئ
وصاممــات  الداخليــة،  االطــارات  املركبــات، 
البيــع  خدمــات  املركبــات؛  وقطــع  اإلطــارات 
بالتجزئــة والبيــع بالجملــة عــى اإلنرنــت فيــام 
يتعلــق بإطــارات املركبــات، االطــارات الداخليــة، 

املركبــات.  وقطــع  اإلطــارات  وصاممــات 

In Respect of: Input, processing, systemization 
and compilation into computer databases 
of information and data relating to vehicle 
and tire management, vehicle location and 
road itineraries; research and retrieval of 
computerized business information; providing 
information and advice regarding the selection 
of tires and driving techniques and practices; 
commercial information and commercial advice 
related to tires management, namely the choice, 
the maintenance, the repair, the retreading, the 
replacement and pressure monitoring of vehicle 
fleet tires; commercial information and advice 
related to vehicle location; organizing and 
conducting exhibitions to demonstrate driving of 
motor vehicles under various driving, road and 
tire conditions for commercial purposes; retail 
and wholesale services in relation to vehicle 
tyres, inner tubes, tyre valves and vehicle parts; 
online retail and wholesale services in relation to 
vehicle tyres, inner tubes, tyre valves and vehicle 
parts. 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 521)

 Trade Mark No.: 33545العالمة التجارية رقم: 33545 

 In Class: 39يف الصنف: 39 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

واملعلومــات  االستشــارات  خدمــات  اجــل:  مــن 
وبواســطة  وبحــرا  بــرا، وجــوا،  بالنقــل  املتعلقــة 
ــال  ــح يف مج ــات والنصائ ــد؛ املعلوم ــكك الحدي س
النقــل،  خدمــات  الطريــق،  وتخطيــط  الســياحة، 
وحركــة املــرور والســفر؛ نقــل املعــدات لعمليــات 
العســكرية؛  والعمليــات  اإلنســانية  املســاعدات 
يف  الحاســوب  بيانــات  و/أو  املعلومــات  تقديــم 
ــرور،  ــة امل ــل وحرك ــق، والنق ــط الطري ــال تخطي مج

)الســفر(.  الســفر، والســياحة 

In Respect of: Consulting and information 
services related to transport by road, air, sea 
and rail; information and advice in the field 
of tourism, route planning, transport, traffic 
and travel; transportation of equipment for 
humanitarian aid operations and solidary actions; 
Provision of information and/or computer data in 
the field of route planning, transport and traffic, 
travel, tourism (travel). 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 522)

Trade Mark No.: 33546 العالمة التجارية رقم: 33546 

In Class: 41 يف الصنف: 41 

Date: 19/2018/04 التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: خدمــات الرفيــه ؛ خدمــات األنشــطة 
الرفيــه  معلومــات  والثقافيــة؛  الرياضيــة 
التذاكــر والحجــوزات  والتعليــم؛ خدمــات حجــز 
للفعاليــات؛ خدمــات نــر الكتــب؛ خدمــات تنظيــم 
خدمــات  الرفيهيــة(؛  أو  )التعليميــة  املنافســات 
الدراســية  الحلقــات  املؤمتــرات،  وعقــد  تنظيــم 
الثقافيــة  للغايــات  املعــارض  تنظيــم  والنــدوات؛ 
أو التعليميــة؛ خدمــات النــر )تتضمــن خدمــات 
ــد، واملجــالت، والكتــب،  النــر اإللكــروين( للجرائ
والكتيبــات التعريفيــة، األدلة والخرائــط الجغرافية؛ 
تنظيــم وتنفيــذ ورش العمــل )التدريــب(؛ توفــري 
املنشــورات القابلــة للتحميــل و/ أو غــري القابلــة 
البالغــن  تعليــم  لتســهيل  املســاعدة  للتحميــل؛ 
ــاالت  ــب يف مج ــم التدري ــب(؛ تقدي ــم التدري )تقدي
معالجــة املــواد ويف مجــال صناعــة املضافــات؛ 
تقديــم التدريــب يف مجــال تشــغيل اآلالت لصناعة 

املضافــات. 

 In Respect of: Entertainment services;
 sporting and cultural activities;
 entertainment and education
 information; ticketing and reservation
 services for events; publication of books;
 organization of competitions ]education
 or entertainment[; arranging and
 conducting of conferences, seminars and
 colloquiums; organization of exhibitions
 for cultural or educational purposes;
 publishing services )including electronic
 publishing services( for newspaper,
 magazines, books, brochures, guides
 and geographical maps; organization
 and conduct of workshops )training(;
provision of downloadable and/or non-

 downloadable publications; assistance
 for facilitating adult education )providing
 of training(; providing of training in the
 fields of the treatment of materials and
 in the field of additive manufacturing;
 providing of training in operation of
 .machines for additive manufacturing

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE
 DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

 Address: 12, Cours Sablon, 63000
 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

 :Address for Services
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Trade Mark No.: 33547 العالمة التجارية رقم: 33547 

In Class: 42 يف الصنف: 42 

Date: 19/2018/04 التاريخ: 2018/04/19 

الهندســية  والتخمينــات  التقييــامت  اجــل:  مــن 
البحــوث  والتكنولوجيــا؛  العلــوم  مجــاالت  يف 
العلميــة والتكنولوجيــة؛ بحــث وتطويــر املنتجــات 
الجديــدة لآخريــن ؛ دراســات املشــاريع التقنيــة؛ 
يف  واملســاعدة  والخــربة،  األبحــاث،  استشــارات 
لصناعــة  اإلنشــاء  آلالت  والتطويــر  التصميــم 
املضافــات، و/أو للمــواد و/أو لقطــع الغيــار، مــن أجل 
ــم،  ــات؛ والتصمي ــة اإلضاف ــطة صناع ــا بواس إنتاجه
تصميــم وتركيــب برمجيــات الحاســوب؛ الدراســات 

والبحــوث املتعلقــة بالتخلــص مــن النفايــات. 

 In Respect of: Engineering evaluations
 and appraisals in the fields of science and
 technology; scientific and technological
 research; research and development
 of new products for others; studies of
 technical projects; research consultancy,
 expertise, and assistance in design and
 development for the construction of
 machines for additive manufacturing,
 of items and/or of spare parts, for
 the production thereof by additive
 manufacturing; design, development and
 installation of computer software; studies
 .and research relating to waste disposal

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE
 DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

 Address: 12, Cours Sablon, 63000
 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

 :Address for Services
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( 524)

Trade Mark No.: 33548 العالمة التجارية رقم: 33548 

In Class: 9 يف الصنف: 9 

Date: 19/2018/04 التاريخ: 2018/04/19 

والتطبيقــات  الحاســوب  برمجيــات  اجــل:  مــن 
ــة  ــزة النقال ــع األجه ــتخدام م ــل لالس ــة للتحمي القابل
والنصائــح  املعلومــات  لتقديــم  املســتخدمة 
ــة  ــل، حرك ــات النق ــاص، خدم ــكل خ ــياحية بش الس
محطــات  املطاعــم،  خدمــات  الســفر،  املــرور، 
ــق  ــات، مناط ــاف للمركب ــن االصطف ــات، أماك الخدم
املركبــات؛  وصيانــة  إصــالح  مراكــز  االســراحة، 
الربمجيــات والتطبيقــات القابلــة للتحميــل لألجهــزة 
يف  اإلنرنــت  عــى  املســاعدة  ألنظمــة  النقالــة 
الســفر  مســارات  للســفر،  والتخطيــط  التحضــري 
ومشــاهدة املعــامل الســياحية؛ برمجيات الحاســوب 
الحاســوب  بيانــات  التطبيقــات؛ قواعــد  لتطويــر 
يف مجــال تخطيــط املســارات ، والنقــل وحركــة 
املطاعــم،  خدمــات  ســياحية،  الســفر،  املــرور، 
محطــات الخدمــات، أماكــن االصطفــاف للمركبــات، 
وصيانــة  إصــالح  ومراكــز  االســراحة  مناطــق 
إىل،  للدخــول  الحاســوب  برامــج  املركبــات؛ 
ــا  ــات إلكروني ــد البيان ــث يف قواع ــح والبح التصف
عــرب اإلنرنــت؛ الربمجيــات لتصميــم، إنشــاء، نــر 
واســتضافة املواقــع اإللكرونيــة؛ التــي تســتضيف 
حــول  املعلومــات  مجــال  يف  البيانــات  قاعــدة 
ــياحة  ــفر، الس ــل، الس ــرور، خدمــات النق حركــة امل
واملطاعــم، محطــات الخدمــات، أماكــن االصطفــاف 
إصــالح  ومراكــز  االســراحة  مناطــق  للمركبــات، 

املركبــات.  وصيانــة 

 In Respect of: Computer software and
 downloadable applications for use with
 mobile devices used for notably providing
 information and advices on tourism,
 transport, traffic, travel, restaurants,
 service stations, vehicle parks, rest
 areas, vehicle repair and maintenance
 centres; downloadable software and
applications for mobile devices for on-

 line help systems in preparation and
 planning for travel, travel itineraries and
 tourist sightseeing; computer software
 for developing applications; computer
 databases in the field of route planning,
 transport and traffic, travel, tourism,
 restaurants, service stations, vehicle
 parks, rest areas and vehicle repair
 and maintenance centres; computer
 programs for accessing, browsing and
 searching online databases; software for
 design, creation, publishing and hosting
 of web sites; hosts database in the field of
 information on traffic, transport, travel,
 tourism and restaurants, service stations,
 vehicle parks, rest areas and vehicle

 .repair and maintenance centres

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

 In the name of: COMPAGNIE GENERALE
 DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

 Address: 12, Cours Sablon, 63000
 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

 :Address for Services
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 Trade Mark No.: 33549العالمة التجارية رقم: 33549 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

الدعائيــة  والرعايــة  املاليــة  الرعايــة  اجــل:  مــن 
والتجاريــة؛ خدمــات العالقــات العامــة للجمعيــات 
لألبحــاث  املخصصــة  األخــرى  واملؤسســات 
والتعليــم،  التدريــب  بأعــامل  القيــام  الصناعيــة، 
الصحيــة،  واإلنســانية،  االجتامعيــة  واإلجــراءات 
وحاميــة  الــراث،  عــى  واملحافظــة  الثقافيــة، 
البيئــة، والرياضيــة؛ االستشــارات املتعلقــة بــاإلدارة، 
لألعــامل  التنظيميــة  اإلدارة  االســراتيجيات، 
املعلومــات  اإلداريــة،  النصائــح  وملوظفيهــا؛ 
املهنــي  واالندمــاج  التوظيــف  بتطويــر  املرتبطــة 
واالجتامعــي ؛ خدمــات تنظيــم املعــارض لغايــات 
املنزليــة  املســاعدة  خدمــات  وإعالنيــة،  تجاريــة 
إمتــام  يف  املســاعدة  وخصوصــا  لألشــخاص، 
واملراقبــة  الدعــم  خدمــات  اإلداريــة؛  اإلجــراءات 
ألبحــاث التوظيــف واالندمــاج املهنــي واالجتامعــي 

توظيــف(.  )نصائــح 

In Respect of: Advertising and commercial 
sponsorship and patronage; public 
relations services for foundations and other 
establishments dedicated to industrial research, 
training and education, social and humanitarian 
actions, health, culture, heritage conservation, 
protection of the environment, sport; 
consultancy relating to management, strategy, 
organization management of businesses and 
of its employees; administrative advice, 
information linked to employment development 
and professional and social integration; 
organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes, domestic help services for 
persons, namely assistance with the completion 
of administrative procedures; Support and 
monitoring services for employment search and 
professional and social integration (employment 
advice). 

بأســم: كومباجنــي جينــريايل ديــز ايتابليســمنتس 
ميشــيلن 

In the name of: COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 

العنــوان: 12 كــورس ســابلون، 63000 كلريمونــت - 
ــا  ــد ، فرنس فريان

Address: 12, Cours Sablon, 63000 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE 

ــة -  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 



316العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 526)

 Trade Mark No.: 33550العالمة التجارية رقم: 33550 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: املنشــورات اإللكرونيــة عــى اإلنرنــت 
القابلــة للتحميــل املتوفــرة مــن قواعــد البيانات يف 
ــرور،  ــة امل ــل وحرك ــار، والنق ــط املس ــال تخطي مج
ــات،  ــات الخدم ــم، محط ــياحة واملطاع ــفر، الس الس
ــراحة  ــق االس ــات، مناط ــاف للمركب ــن االصطف أماك
والكتــب،  املركبــات؛  وصيانــة  إصــالح  ومراكــز 
واملجــالت، النــرات الدوريــة املطبوعــة، واألخبــار 
العاجلــة، والجرائــد، االســتعراضات واملنشــورات 
القابــل  اإللكــروين  بالشــكل  وجميعهــا  األخــرى 
ــدادات  للتحميــل؛ كابــالت الوصــالت الكهربائيــة؛ ع
قيــاس الضغــط؛ الثيــاب للحاميــة ضــد الحريــق؛ 
ســدادات أذن للغواصــن؛ قفــازات الســالمة للحامية 
ــات؛ مثلثــات التحذيــر عنــد  مــن الحــوادث واإلصاب
تعطــل املركبــات؛ واقيــات الــرأس؛ القشــط العاكســة 
لالرتــداء، أقنعــة للغواصــن؛ النظــارات والنظــارات 
واملســاعدات  األجنــدات  )بريــات(؛  الشمســية 
الرقميــة الشــخصية؛ وآالت التصويــر، برامــج ألعــاب 
الفيديــو؛ اآلالت الحاســبة؛ مســاند الفــأرات؛ أجهــزة 
تخزيــن بيانــات يــو اس يب؛ الفــأرات )ملحقــات 
؛  الكحــول  اختبــار  أجهــزة  طرفيــة(؛  حاســوب 

ــات.  الطابع

In Respect of: On-line electronic publications 
downloadable available from databases in the 
field of route planning, transport and traffic, 
travel, tourism and restaurants, service stations, 
vehicle parks, rest areas and vehicle repair 
and maintenance centres; books, magazines, 
periodicals, news flash, newspapers, reviews and 
other publications all of them under electronic 
downloadable form; jumper cables; pressure 
gauges; garments for protection against fire; ear 
plugs for divers; safety gloves for protection 
against accident and injury; vehicle breakdown 
warning triangles; head protection; reflective 
strips for wear, divers’ masks; spectacles and 
sunglasses (optic); agendas and personal digital 
assistants; cameras, video-game programs; 
calculators; mouse pads; USB sticks; mouse 
(computer peripheral); alcohol testing apparatus; 
printers. 

ــمنتس  ــز ايتابليس ــريايل دي ــي جين ــم: كومباجن بأس
ــيلن  ميش

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

ــت -  ــابلون، 63000 كلريمون ــورس س ــوان: 12 ك العن
فريانــد ، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 527)

 Trade Mark No.: 33551العالمة التجارية رقم: 33551 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

التنظيميــة  مــن اجــل: االستشــارات يف مجــال اإلدارة 
ــات؛  ــة املضاف ــب اآلالت لصناع ــة بركي ــاريع املتعلق للمش
املجــال  يف  الغيــار  لقطــع  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات 
وصناعــة  الحديديــة،  الســكك  والطــريان،  النــووي، 
ــة  ــنان املنتج ــب األس ــة وط ــاالت الطبي ــيارات، واملج الس

املضافــات.  صناعــة  بواســطة 

In Respect of: Consulting in organizational management 
for projects concerning installation of machinery for 
additive manufacturing; retail services of spare parts in 
the nuclear, aeronautical, railway, automotive, medical 
and dental fields produced by additive manufacturing. 

ايتابليســمنتس  ديــز  جينــريايل  كومباجنــي  بأســم: 
ميشــيلن 

In the name of: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

العنــوان: 12 كــورس ســابلون، 63000 كلريمونــت - فريانــد 
، فرنســا 

Address: 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND, FRANCE 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 

( 528)

Trade Mark No.: 33553 العالمة التجارية رقم: 33553 

In Class: 12 يف الصنف: 12 

Date: 19/2018/04 التاريخ: 2018/04/19 

مــن اجــل: الســيارات ومقاعــد املركبــة، عجــالت 
القيــادة ومرايــا الرؤيــة الخلفيــة، محــاور العجــالت، 
الســيارات،  هيــاكل  الربيــة،  للمركبــات  املحــرك 
للمركبــات  وصــالت  الربيــة،  للمركبــات  قوابــض 

الربيــة. 

 In Respect of: Automobiles, vehicle seats;
 steering wheels, rear-view mirrors;
 axles; motor for land vehicles; bodies for
 automobiles; clutches for land vehicles;

 .couplings for land vehicles

In the name of: SKODA AUTO a.s. بأسم: سكودا اوتو اي.اس. 

مــالدا   ،869 كليمنتــا  فاكالفــا  ار.  يت  العنــوان: 
بوليســالف اي اي، يس زد01- 293 مــالدا بولســالف، 

التشــيكية  الجمهوريــة 

 Address: t?. V?clava Klementa 869, Mlad?
 Boleslav II, CZ -293 01 Mlad? Boleslav,

 CZECH REPUBLIC

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

 :Address for Services
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( 529)

 Trade Mark No.: 33554العالمة التجارية رقم: 33554 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

للوجــة,ورق  ورقيــة  محــارم  اجــل:  مــن 
املعــدة  االطفــال  التواليت,املناشــف,الورقية,حفاضات 
واوراق  الورقيــة  االســتعامل,املناديل  بعــد  للطــرح 
الحامم,اغطيــة مقعــد املرحــاض الورقيــة أكيــاس مــن 
الــةرق واكيــاس النفايــات ,فــوط مبللــة مــن الســلليلوز 

In Respect of: facial tissue ,toilet tissues,paper towels, 
disposable diapers for babies , napkins, and bathroom 
tissues, paper toilet sat covers, paper bags, cellulose 
wet wipes 

 In the name of: ashraf yousef ibrahem abu samrahبأسم: ارشف يوسف ابراهيم ابوسمرة 

 Address: tubas-tel 0599365163العنوان: طوباس0599365163- 

 Address for Services: tubas-tel 0599365163عنوان التبليغ: طوباس0599365163- 

( 530)

 Trade Mark No.: 33555العالمة التجارية رقم: 33555 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 19/04/2018التاريخ: 2018/04/19 

املعدنيــه  وامليــاه  الشــعري(  البــريه)رشاب  اجــل:  مــن 
الكحوليــه،  غــري  املروبــات  مــن  غريهــا  و  والعازيــه 
مروبــات مســتخلصه مــن الفواكــه و عصائــر الفواكــه، 

املروبــات  لعمــل  أخــرى  مســتحرضات  و  رشاب 

In Respect of: Beer (Barley syrup) Balmona Balcon 
and other non-alcoholic beverages, beverages and 
extracts of fruit and fruit juices, drink and other 
preparations for the work of drinks 

 In the name of: Sharekat pal drink lel mashrobatبأسم: رشكة بال درينك للمروبات 

 Address: ni’leen-Ramallah-Palestineالعنوان: قرب محطة الغاز-نعلن-رام الله 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: قرب محطة الغاز-نعلن-رام الله 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
العــام مبعــزل عــن  االســتخدام  الوصفيــة واألرقــام ذات 

العالمــة 
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( 531)

Trade Mark No.: 33556 العالمة التجارية رقم: 33556 

In Class: 30 يف الصنف: 30 

Date: 19/2018/04 التاريخ: 2018/04/19 

In Respect of: sweets and candy من اجل: حلويات وسكاكر 

In the name of: sharket al nabel lesenaet بأسم: رشكة النبيل لصناعة وتجارة الحلويات 
 wa tejare al halawyat

Address: nablus - sharee wadi al tofah العنوان: نابلس- شارع وادي التفاح 

Address for Services: nablus - sharee wadi عنوان التبليغ: نابلس- شارع وادي التفاح 
 al tofah

( 532)

Trade Mark No.: 33596 العالمة التجارية رقم: 33596 

In Class: 25 يف الصنف: 25 

Date: 22/2018/04 التاريخ: 2018/04/22 

In Respect of: SHOES من اجل: االحذية 

In the name of: OSAMEH ESMAELJAMEL بأسم: اسامة اسامعيل جميل جعربي 
 JAABARI

Address: HEBRON العنوان: الخليل مفرق الجاعة عامرة السنابل 

Address for Services: عنوان التبليغ: الخليل - ص.ب 298، 2226557 
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( 533)

 Trade Mark No.: 33597العالمة التجارية رقم: 33597 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

مــن اجــل: القهــوة والشــاي والــكاكاو ، والقهــوة االصطناعيــة، قهــوة 
اصطناعيــة، مروبــات اساســها الشــوكوالتة، مروبــات اساســها 
ــاي،  ــها الش ــات اساس ــوة، مروب ــها القه ــات اساس ــكاكاو، مروب ال
كاكاو، مروبــات كاكاو مــع حليــب ، قهــوة ، مروبــات قهــوة مــع 

حليــب، منكهــات للقهــوة، قهــوة غــري محمصــة. 

In Respect of: Coffe , tea , cocoa , artificial coffeeArtificial 
coffee, Beverages(Chocolate- based), Beverages(Cocoa-
based), Beverages(Tea-based), Cocoa, Cocoa beverages 
with milk, Coffee, Coffee beverages with milk, Coffee 
flavorings{flavorings}, Coffee(Unroasted 

 In the name of: Shareket Abw Zahra Letejareh Walastetmareبأسم: رشكة ابو زهرة للتجارة واالستثامر 

 Address: Ramallah Albireh Ajyad mall Tabeq 1العنوان: رام الله البرية اجياد مول ط 1 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله - شارع االرسال - عامرة االرساء ط7 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 534)

 Trade Mark No.: 33598العالمة التجارية رقم: 33598 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

ــالم  ــه، ه ــق فواك ــدة، رقائ ــه مجم ــة، فواك ــه مثلج ــل: فواك ــن اج م
ــه،  ــب فواك ــة، ل ــه محفوظ ــه، فواك ــور فواك ــه، قش ــيل( الفواك )ج

ــة  ــه معلب ــكر، فواك ــاة بالس ــه مغط ــه، فواك ــلطة فواك س

In Respect of: (Frosted fruits, Frozen fruits, Fruit 
chips, Fruit jellies, Fruit peel, Fruit, preserved, 
Fruit pulp, Fruit salads, Fruit(crystallized), 
Fruits, tinned canned(Am) 

 In the name of: Shareket Abw Zahra Letejarehبأسم: رشكة ابو زهرة للتجارة واالستثامر 
Walastetmare 

 Address: Ramallah Albireh Ajyad mall Tabeq 1العنوان: رام الله البرية اجياد مول ط1 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: رام الله - شارع االرسال - عامرة االرساء ط7 

 fruit salad مروطه يعدم منح حامية عى كلمة 
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( 535)

 Trade Mark No.: 33599العالمة التجارية رقم: 33599 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

ــالت  ــويل، كوكتي ــري كح ــاح غ ــري تف ــل: عص ــن اج م
غــري كحوليــة، خالصــات فواكــه غــري كحوليــة، 
مروبــات عصــري فواكــه غــري كحوليــة، عصائــر 
غــري  فواكــه  رحائــق  عنــب،  عصــري  فواكــه، 
ــل  ــز لعم ــة مرك ــري فاكه ــوز، عص ــويل، رشاب الل كح
املروبــات، عصــري فاكهــة مركــز لعمــل الليمونــادا، 

)مروبــات(.  رشبــات 

In Respect of: Cider, non- alcoholic, Cocktails, 
non- alcoholic, Fruit extracts(Non-alcohlic), 
Fruit juice beverages (Non- alcoholic), Fruit 
juices, Must, Nectars(Fruit), non- alcoholic, 
Orgeat, Syrups for beverages, Syrups for 
lemonade,Sorbets{ beverages}. 

 In the name of: Shareket Abw Zahra Letejarehبأسم: رشكة ابو زهرة للتجارة واالستثامر 
Walastetmare 

 Address: Ramallah Albireh Ajyad mall Tabeq 1العنوان: رام الله البرية اجياد مول ط1 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه - شــارع االرســال - عــامرة 
ط7  االرساء 

Address for Services: 

 fruit كلمــة  عــى  حاميــة  منــح  يعــدم  مروطــه 
 salad
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( 536)

 Trade Mark No.: 33601العالمة التجارية رقم: 33601 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

يف  مبــا  الكحوليــة،  غــري  املروبــات  اجــل:  مــن 
الطاقــة؛  ومروبــات  الغازيــة  املروبــات  ذلــك 
واملســتحرضات  املســاحيق  املركــزات,  الــراب, 
لصنــع املروبــات، مبــا يف ذلــك املروبــات الغازيــة 

البــرية  الطاقــة؛  ومروبــات 

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 Companyبأسم: مونسر انريجي كومباين 

كاليفورنيــا  كورونــا,  ويــه,  مونســر   1 العنــوان: 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات   ,92879

Address: 1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box التبليــغ:  عنــوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 537)

 Trade Mark No.: 33609العالمة التجارية رقم: 33609 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

مــن اجــل: الفحــم, قوالــب فحــم, تــراب الفحــم, نفثــا 
الفحــم, فحــم الكــوك, فحــم )وقــود(, فحــم االرجيلــة 

In Respect of: Coal, Coal briquettes, coal dust, 
coal naphtha, coke, charcoal, hookah coal 

 In the name of: Sharikat Eidco Liltijarahبأسم: رشكة عيدكو للتجارة واالستثامر 
WalIstithmar 

ســارة,  عــن  الديــن,  خــري  عــن  شــارع  العنــوان: 
فلســطن  الغربيــة,  الضفــة  الخليــل, 

Address: Ein Khair Edden Street, Ein Sarah, 
Hebron, The West Bank, Palestine 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box التبليــغ:  عنــوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 538)

 Trade Mark No.: 33610العالمة التجارية رقم: 33610 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

وادارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
وتوجيــه األعــامل وتفعيــل النشــاط املكتبــي, خدمة 

املبيعــات بالجملــة واملفــرق 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions, wholesale and retail services 

 In the name of: Sharikat Eidco Liltijarahبأسم: رشكة عيدكو للتجارة واالستثامر 
WalIsti thmar 

العنــوان: شــارع عــن خــري الديــن, عــن ســارة, 
فلســطن  الغربيــة,  الضفــة  الخليــل, 

Address: Ein Khair Edden Street, Ein Sarah, 
Hebron, The West Bank, Palestine 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box :التبليــغ عنــوان 
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 539)

 Trade Mark No.: 33612العالمة التجارية رقم: 33612 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

مــن اجــل: غســوالت) لوشــن( ألغــراض التجميــل ، 
مناديــل ورقيــة مربــة بغســوالت )لوشــن( تجميليــة 

In Respect of: Lotions for cosmetic purposes , 
Lotions (Tissues impregnated with cosmetic) 

بأســم: رشكــة تشــويس للمنتجــات الصحية مســاهمة 
صية  خصو

In the name of: Sharikat Choice Lilmuntajat 
Alsihhiyah Mosahama Khososiya 

ــا  ــة اريح ــة الصناعي ــا الزراعي ــة أريح ــوان: مدين العن
ــطن  فلس

Address: Madinet Ariha Alziraiyyah 
Alsinaiyyah Ariha Falastine 

ــة  ــة الصناعي ــا الزراعي ــة أريح ــغ: مدين ــوان التبلي عن
ــطن  ــا فلس اريح

Address for Services: Madinet Ariha 
Alziraiyyah Alsinaiyyah Ariha Falastine 
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( 540)

 Trade Mark No.: 33613العالمة التجارية رقم: 33613 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

وظيفــة  خدمــات  األعــامل،  إدارة  خدمــات  اجــل:  مــن 
العالقــات  خدمــات  التســويق،  خدمــات  املكاتــب، 
العامــة، خدمــات إدارة قواعــد البيانــات، خدمــات أبحــاث 
األعــامل، إجــراء وتنظيــم وترتيــب املعــارض ألغــراض 
تجاريــة، إدارة الربامــج الربويــة يف طبيعــة منــح املنــح 
والزمالــة، إدارة برامــج التنميــة الربويــة واملهنيــة، تعزيــز 
ــوي  ــادل الرب ــج التب ــاالت برام ــور يف مج ــة الجمه توعي
واملهنــي، تعزيــز اهتاممــات الطلبــة والهيئــات التدريســية 
واملؤسســات الربويــة، تعزيــز اهتاممــات رعــاة البعثــات 
ــاعدة املاليــة،  ــة واملس املتعلقــة بالربيــة واملنــح والزمال
ــايل اىل  ــر الح ــول الفك ــح ح ــم النص ــامل، تقدي ــح األع نص
الطــرق فعاليــة يف تعليــم املعلومــات، خدمــات  أكــر 
التخطيــط االســراتيجي ونصائــح األعــامل املقدمــة اىل 
املؤسســات الربويــة ورعــاة البعثــات املتعلقــة بالربيــة 
أبحــاث  إجــراء  املاليــة،  والزمالــة واملســاعدة  واملنــح 
الســوق املتعلقــة بالتعليــم العاملــي واملعلومــات وخدمات 
النصــح املتعلقــة بكافــة الخدمــات املذكــورة، خدمــات 
ــة اىل  ــع االلكروني ــد املواق ــبة، تزوي ــات املحوس املعلوم
ــى  ــة ع ــات املقدم ــورة، املعلوم ــات املذك ــن الخدم أي م
شــبكة االنرنــت مــن قواعــد بيانــات الكمبيوتــر أو مــن 
شــبكة االنرنــت املتعلقــة بــأي مــن الخدمــات املذكــورة، 
خدمــات املعلومــات واالستشــارات والنصــح املتعلقــة 

ــورة.  ــات املذك ــة الخدم ــن وبكاف ــأي م ب

In Respect of: Business administration services; 
business management services; office function 
services; marketing services; public relation services; 
database management services; business research 
services; conducting, organising and arranging of 
exhibitions for commercial purposes; administration 
of educational programs in the nature of awarding 
grants and fellowships; administration of education 
and professional development programs; promoting 
public awareness in the fields of education, educational 
and professional exchange programs; promoting 
the interests of students, faculty and educational 
institutions; promoting the interests of sponsors of 
education-related scholarships, grants, fellowships 
and financial assistance; business advice; advice on 
current thinking as to the most effective methods of 
teaching information; strategic planning and business 
advisory services provided to educational institutions 
and sponsors of education-related scholarships, grants, 
fellowships and financial assistance; conducting market 
research relating to international education, information 
and advisory services relating to all the aforesaid 
services; computerised information services; provision 
of web-sites relating to any of the aforesaid services; 
information provided online from a computer database 
or from the Internet relating to any of the aforesaid 
services; information, consultancy and advisory 
services relating to any and all of the aforesaid services. 

 In the name of: The Rhodes Trustبأسم: رودس ترست 

الجنوبيــة,  الحدائــق  شــارع  هــاوس،  رودس  العنــوان: 
ــة  ــي )3RG( , اململك ــس OX1( 3( 1 آر ج ــفورد أو إك أوكس

املتحــدة 

Address: Rhodes House, South Parks Road, Oxford 
OX1 3RG, United Kingdom 

 Firas Attereh Intellectual Property, :عنــوان التبليغ
 Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768

Address for Services: 
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( 541)

 Trade Mark No.: 33614العالمة التجارية رقم: 33614 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

مــن اجــل: الخدمــات املاليــة، خدمــات جمــع التربعــات 
الخرييــة، خدمــات بطاقــات االئتــامن، تقديــم القــروض، 
والــوالء،  االئتــامن  بطاقــات  إصــدار  املشــاريع،  متويــل 
ــة، إدارة  ــات الخريي ــع التربع ــات، جم ــع التربع ــات جم خدم
البعثــات  وإدارة  األمــوال  تقديــم  الخرييــة،  التربعــات 
خدمــات  املاليــة،  واملســاعدات  واملنــح  الدراســية 
االستشــارات املاليــة يف مجــال البعثــات الدراســية واملنــح 
والزمالــة واملســاعدات املاليــة، الخدمــات املاليــة املتعلقــة 
بتقديــم البعثــات الدراســية واملنــح والزمالــة واملســاعدات 
ــاعدات  ــج املس ــال برام ــاث يف مج ــات األبح ــة، خدم املالي
ــر  ــم وتقدي ــاص تقيي ــكل خ ــم وبش ــات التقيي ــة، خدم املالي
ــارة  ــات االستش ــة، خدم ــاعدات املالي ــج املس ــة برام فعالي
ــح  ــية واملن ــات الدراس ــاالت البعث ــح يف مج ــة والنص املالي
الرضيبيــة،  الخدمــات  املاليــة،  واملســاعدات  والزمالــة 
استشــارات إدارة الرضائــب وإعــداد املســتندات الرضيبيــة 
واملنــح  الدراســية  البعثــات  ومتلقــي  رعــاة  أجــل  مــن 
املعلومــات  خدمــات  املاليــة،  واملســاعدات  والزمالــة 
اإلدارة  خــاص  وبشــكل  املاليــة  الخدمــات  املحوســبة، 
املاليــة واالستشــارات املاليــة مــن أجــل رعــاة ومتلقــي 
البعثــات الدراســية واملنــح والزمالــة واملســاعدات املاليــة، 
املعلومــات املقدمــة عــى شــبكة االنرنــت مــن قواعــد 
بيانــات الكمبيوتــر أو مــن شــبكة االنرنــت املتعلقــة بــأي من 
الخدمــات املذكــورة، خدمــات املعلومــات واالستشــارات 
ــورة.  ــات املذك ــة الخدم ــن وبكاف ــأي م ــة ب ــح املتعلق والنص

In Respect of: Financial services; charitable 
fundraising services; credit card services; provision 
of loans; financing of projects; issuance of loyalty 
and credit cards; fundraising services; charitable 
collections; management of charitable funds; 
financial provision and management of educational 
scholarships, grants, fellowships and financial 
assistance; financial consulting services in the field 
of education-related scholarships, grants, fellowships 
and financial assistance; financial services in relation 
to the provision of education-related scholarships, 
grants, fellowships and financial assistance; research 
services in the field of financial assistance programs; 
assessment services, namely, assessing and evaluating 
the effectiveness of financial assistance programs; 
financial consulting and advisory services in the 
fields of education-related scholarships, grants, 
fellowships and financial assistance; tax services; 
tax management consulting and preparation of 
tax documents for education-related scholarship, 
grant, fellowship and financial assistance sponsors 
and recipients; computerised information services; 
financial services, namely, finance management and 
financial consulting for educational scholarship, 
grant, fellowship and financial assistance sponsors 
and recipients; information provided online from a 
computer database or from the Internet relating to any 
of the aforesaid services; information, consultancy 
and advisory services relating to any and all of the 
aforesaid services. 

 In the name of: The Rhodes Trustبأسم: رودس ترست 

الجنوبيــة,  الحدائــق  شــارع  هــاوس،  رودس  العنــوان: 
أوكســفورد أو إكــس OX1( 3( 1 آر جــي )3RG( , اململكــة 

املتحــدة 

Address: Rhodes House, South Parks Road, Oxford 
OX1 3RG, United Kingdom 

عنــوان التبليــغ: فــراس اتــرية للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
 768 -ص.ب: 

Address for Services: 
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( 542)

 Trade Mark No.: 33615العالمة التجارية رقم: 33615 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

ــات  ــع التربع ــات جم ــة، خدم ــات املالي ــل: الخدم ــن اج م
ــروض،  ــم الق ــامن، تقدي ــات االئت ــات بطاق ــة، خدم الخريي
متويــل املشــاريع، إصــدار بطاقــات االئتــامن والــوالء، 
خدمــات جمــع التربعــات، جمــع التربعــات الخرييــة، إدارة 
البعثــات  وإدارة  األمــوال  تقديــم  الخرييــة،  التربعــات 
خدمــات  املاليــة،  واملســاعدات  واملنــح  الدراســية 
الدراســية  البعثــات  مجــال  يف  املاليــة  االستشــارات 
واملنــح والزمالــة واملســاعدات املاليــة، الخدمــات املاليــة 
املتعلقــة بتقديــم البعثــات الدراســية واملنــح والزمالــة 
مجــال  يف  األبحــاث  خدمــات  املاليــة،  واملســاعدات 
ــكل  ــم وبش ــات التقيي ــة، خدم ــج املســاعدات املالي برام
خــاص تقييــم وتقديــر فعاليــة برامــج املســاعدات املالية، 
مجــاالت  يف  والنصــح  املاليــة  االستشــارة  خدمــات 
واملســاعدات  والزمالــة  واملنــح  الدراســية  البعثــات 
املاليــة، الخدمــات الرضيبيــة، استشــارات إدارة الرضائــب 
ــي  ــاة ومتلق ــل رع ــن أج ــة م ــتندات الرضيبي ــداد املس وإع
البعثــات الدراســية واملنــح والزمالــة واملســاعدات املالية، 
املاليــة  الخدمــات  املحوســبة،  املعلومــات  خدمــات 
وبشــكل خــاص اإلدارة املاليــة واالستشــارات املاليــة مــن 
أجــل رعــاة ومتلقــي البعثــات الدراســية واملنــح والزمالــة 
ــبكة  ــى ش ــة ع ــات املقدم ــة، املعلوم ــاعدات املالي واملس
االنرنــت مــن قواعــد بيانــات الكمبيوتــر أو مــن شــبكة 
االنرنــت املتعلقــة بــأي مــن الخدمــات املذكــورة، خدمــات 
املعلومــات واالستشــارات والنصــح املتعلقــة بــأي مــن 

وبكافــة الخدمــات املذكــورة. 

In Respect of: Financial services; charitable fundraising 
services; credit card services; provision of loans; 
financing of projects; issuance of loyalty and credit 
cards; fundraising services; charitable collections; 
management of charitable funds; financial provision 
and management of educational scholarships, grants, 
fellowships and financial assistance; financial consulting 
services in the field of education-related scholarships, 
grants, fellowships and financial assistance; financial 
services in relation to the provision of education-
related scholarships, grants, fellowships and financial 
assistance; research services in the field of financial 
assistance programs; assessment services, namely, 
assessing and evaluating the effectiveness of financial 
assistance programs; financial consulting and advisory 
services in the fields of education-related scholarships, 
grants, fellowships and financial assistance; tax 
services; tax management consulting and preparation 
of tax documents for education-related scholarship, 
grant, fellowship and financial assistance sponsors 
and recipients; computerised information services; 
financial services, namely, finance management and 
financial consulting for educational scholarship, 
grant, fellowship and financial assistance sponsors 
and recipients; information provided online from a 
computer database or from the Internet relating to any 
of the aforesaid services; information, consultancy and 
advisory services relating to any and all of the aforesaid 
services. 

 In the name of: The Rhodes Trustبأسم: رودس ترست 

الجنوبيــة,  الحدائــق  شــارع  هــاوس،  رودس  العنــوان: 
ــة  ــي )3RG( , اململك ــس OX1( 3( 1 آر ج ــفورد أو إك أوكس

املتحــدة 

Address: Rhodes House, South Parks Road, Oxford 
OX1 3RG, United Kingdom 

 Firas Attereh Intellectual Property, :عنــوان التبليغ
 Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768

Address for Services: 
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( 543)

 Trade Mark No.: 33616العالمة التجارية رقم: 33616 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

خدمــات  األعــامل،  إدارة  خدمــات  اجــل:  مــن 
خدمــات  التســويق،  خدمــات  املكاتــب،  وظيفــة 
ــات،  ــد البيان ــات إدارة قواع ــة، خدم ــات العام العالق
خدمــات أبحــاث األعــامل، إجــراء وتنظيــم وترتيــب 
الربامــج  إدارة  تجاريــة،  ألغــراض  املعــارض 
ــة، إدارة  ــح والزمال ــح املن ــة من ــة يف طبيع الربوي
برامــج التنميــة الربويــة واملهنيــة، تعزيــز توعيــة 
الربــوي  التبــادل  برامــج  الجمهــور يف مجــاالت 
والهيئــات  الطلبــة  اهتاممــات  تعزيــز  واملهنــي، 
تعزيــز  الربويــة،  واملؤسســات  التدريســية 
اهتاممــات رعــاة البعثــات املتعلقــة بالربيــة واملنح 
األعــامل،  نصــح  املاليــة،  واملســاعدة  والزمالــة 
أكــر  اىل  الحــايل  الفكــر  حــول  النصــح  تقديــم 
الطــرق فعاليــة يف تعليــم املعلومــات، خدمــات 
األعــامل  ونصائــح  االســراتيجي  التخطيــط 
املقدمــة اىل املؤسســات الربويــة ورعــاة البعثــات 
املتعلقــة بالربيــة واملنــح والزمالــة واملســاعدة 
املاليــة، إجــراء أبحــاث الســوق املتعلقــة بالتعليــم 
ــة  ــح املتعلق ــات النص ــات وخدم ــي واملعلوم العامل
بكافــة الخدمــات املذكــورة، خدمــات املعلومــات 
املحوســبة، تزويــد املواقــع االلكرونيــة اىل أي مــن 
الخدمــات املذكــورة، املعلومــات املقدمــة عــى 
ــر أو  ــات الكمبيوت ــد بيان ــن قواع ــت م ــبكة االنرن ش
مــن شــبكة االنرنــت املتعلقــة بــأي مــن الخدمــات 
واالستشــارات  املعلومــات  خدمــات  املذكــورة، 
الخدمــات  بــأي مــن وبكافــة  والنصــح املتعلقــة 

املذكــورة. 

In Respect of: Business administration services; 
business management services; office function 
services; marketing services; public relation services; 
database management services; business research 
services; conducting, organising and arranging of 
exhibitions for commercial purposes; administration 
of educational programs in the nature of awarding 
grants and fellowships; administration of education 
and professional development programs; promoting 
public awareness in the fields of education, educational 
and professional exchange programs; promoting 
the interests of students, faculty and educational 
institutions; promoting the interests of sponsors of 
education-related scholarships, grants, fellowships 
and financial assistance; business advice; advice on 
current thinking as to the most effective methods of 
teaching information; strategic planning and business 
advisory services provided to educational institutions 
and sponsors of education-related scholarships, grants, 
fellowships and financial assistance; conducting market 
research relating to international education, information 
and advisory services relating to all the aforesaid 
services; computerised information services; provision 
of web-sites relating to any of the aforesaid services; 
information provided online from a computer database 
or from the Internet relating to any of the aforesaid 
services; information, consultancy and advisory 
services relating to any and all of the aforesaid services. 

 In the name of: The Rhodes Trustبأسم: رودس ترست 

الحدائــق  شــارع  هــاوس،  رودس  العنــوان: 
ــي  ــس OX1( 3( 1 آر ج ــفورد أو إك ــة, أوكس الجنوبي

املتحــدة  اململكــة   ,  )3RG(

Address: Rhodes House, South Parks Road, Oxford 
OX1 3RG, United Kingdom 

عنــوان التبليــغ: فــراس اتــرية للملكيــة الفكريــة - 
 768 -ص.ب:  نابلــس 

Address for Services: 
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( 544)

 Trade Mark No.: 33617العالمة التجارية رقم: 33617 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

مــن اجــل: الخدمــات الربويــة، تقديــم التدريــب، تقديــم خدمــات 
ــبات  ــم املناس ــكنية، تنظي ــدورات الس ــم ال ــة، تقدي ــح الربوي النص
املســابقات  تنظيــم  الرفيهيــة،  أو   / و  الربويــة  والنشــاطات 
ــالت  ــدوات والحف ــاش والن ــات النق ــارض وحلق ــبات واملع واملناس
التدريــب املهنــي،  العمــل،  املوســيقية، ترتيــب وإجــراء ورش 
ــات  ــم خدم ــه، تقدي ــات الرفي ــة، خدم ــق الرفيهي ــم املراف تقدي
االمتحانــات، تقديــم املــواد الربويــة التعليميــة، تقديــم النــرات 
ــب  ــر الكت ــل(، ن ــة للتنزي ــري القابل ــت )غ ــرب االنرن ــة ع االلكروني
واملجــالت  الكتــب  أو   / و  املدرســية  واملجــالت  والدوســيهات 
االلكرونيــة عــرب االنرنــت، التدريــب وورش العمــل يف مجــاالت 
وفــرص  الدراســية  البعثــات  إدارة  الدراســية،  البعثــات  تطويــر 
ورش  وإجــراء  ترتيــب  العامليــة،  والربيــة  الربيــة  وبرامــج 
العمــل والتدريــب يف مجــاالت جمــع ونــر البيانــات املتعلقــة 
ــية وإدارة  ــات الدراس ــاالت إدارة البعث ــب يف مج ــة، التدري بالربي
التبــادل الربــوي وبرامــج الدراســة يف الخــارج، إجــراء األبحــاث 
ــج  ــي وبرام ــوي واملهن ــادل الرب ــج التب ــة وبرام ــال الربي يف مج
األكادمييــة  والربامــج  املناهــج  تطويــر  الخــارج،  يف  الدراســة 
الخدمــات  الربويــة،  واملؤسســات  للمربــن  القبــول  ومعايــري 
االستشــارية يف مجــاالت الربيــة، خدمــات االختبــارات الربويــة، 
تدريــب اللغــات، خدمــات األبحــاث يف مجــال البعثــات الدراســية 
ــكل  ــم وبش ــات التقيي ــة، خدم ــة بالربي ــة املتعلق ــح والزمال واملن
خــاص تقييــم وتقديــر فعاليــة البعثــات الدراســية واملنــح والزمالــة 
األبحــاث  وخدمــات  املهنيــة  االستشــارات  بالربيــة،  املتعلقــة 
ــاالت  ــة يف مج ــارات املهني ــات االستش ــة، خدم ــة بالربي املتعلق
الربيــة، املعلومــات املحوســبة، املعلومــات املقدمــة عــى شــبكة 
ــت  ــبكة االنرن ــن ش ــر أو م ــات الكمبيوت ــد بيان ــن قواع ــت م االنرن
بــأي مــن الخدمــات املذكــورة، خدمــات املعلومــات  املتعلقــة 
واالستشــارات والنصــح املتعلقــة بــأي مــن وبكافــة الخدمــات 

املذكــورة. 

In Respect of: Educational services; provision of training; 
provision of educational advisory services; provision 
of residential courses; organisation of education and/
or entertainment events and activities; organisation of 
competitions, events, exhibitions, symposia, seminars and 
concerts; arranging and conducting of workshops; vocational 
training; provision of recreational facilities; entertainment 
services; provision of examination services; provision of 
educational instruction materials; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); publication of texts, books, 
pamphlets, magazines and or electronic books and journals 
online; training and workshops in the fields of scholarship 
development, scholarship management, educational, 
international education opportunities and programs; arranging 
and conducting workshops and training in the fields of 
education-related data collection and dissemination; training in 
the fields of scholarship management and the management of 
educational exchange and study abroad programs; conducting 
research in the field of education, educational and professional 
exchange programs, and study abroad programs; developing 
academic curriculums and programs, and criteria for admissions, 
for educators and educational institutions; consulting services 
in the fields of education, the development of academic 
curriculums and programs, and criteria for admissions, for 
educators and educational institutions; educational testing 
services; language training; research services in the field 
of education-related scholarships, grants and fellowships; 
assessment services, namely, assessing and evaluating the 
effectiveness of education-related scholarships,grants and 
fellowships; professional consultancy and research services 
all relating to education; professional consultancy services in 
the fields of education; computerised information services; 
information provided online from a computer database or 
from the Internet relating to any of the aforesaid services; 
information, consultancy and advisory services relating to any 
and all of the aforesaid services. 

 In the name of: The Rhodes Trustبأسم: رودس ترست 

العنــوان: رودس هــاوس، شــارع الحدائــق الجنوبيــة, أوكســفورد أو 
إكــس OX1( 3( 1 آر جــي )3RG( , اململكــة املتحــدة 

Address: Rhodes House, South Parks Road, Oxford OX1 3RG, 
United Kingdom 

 Firas Attereh Intellectual Property, التبليــغ:  عنــوان 
 Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768

Address for Services: 
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( 545)

 Trade Mark No.: 33618العالمة التجارية رقم: 33618 

 In Class: 42يف الصنف: 42 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

املعلومــات  والتطويــر،  البحــث  خدمــات  اجــل:  مــن 
ــأي  ــة ب ــة املتعلق ــع االلكروني ــم املواق ــبة، تقدي املحوس
ــورة، تقديــم املواقــع االلكرونيــة،  مــن الخدمــات املذك
ــد  ــن قواع ــت م ــبكة االنرن ــى ش ــة ع ــات املقدم ملعلوم
املتعلقــة  االنرنــت  شــبكة  مــن  أو  الكمبيوتــر  بيانــات 
املعلومــات  خدمــات  املذكــورة،  الخدمــات  مــن  بــأي 
وبكافــة  مــن  بــأي  املتعلقــة  والنصــح  واالستشــارات 

املذكــورة.  الخدمــات 

In Respect of: Research and development services; 
computerised information services; provision of web-
sites relating to any of the aforesaid services; provision 
of web-sites; information provided online from a 
computer database or from the Internet relating to any 
of the aforesaid services; information, consultancy and 
advisory services relating to any and all of the aforesaid 
services. 

 In the name of: The Rhodes Trustبأسم: رودس ترست 

الجنوبيــة,  الحدائــق  شــارع  هــاوس،  رودس  العنــوان: 
ــة  ــي )3RG( , اململك ــس OX1( 3( 1 آر ج ــفورد أو إك أوكس

املتحــدة 

Address: Rhodes House, South Parks Road, Oxford 
OX1 3RG, United Kingdom 

 Firas Attereh Intellectual Property, :عنــوان التبليغ
 Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768

Address for Services: 

( 546)

 Trade Mark No.: 33620العالمة التجارية رقم: 33620 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

 In Respect of: flackes made from potato flowerمن اجل: رقائق مصنوعة من طحن البطاطا 

 In the name of: SHAREKET SALAH ALTEJARYH LISINATبأسم: رشكة صالح التجارية لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها 
ALMWAD ALGHTHAEYH WATAWZIAHA 

 Address: ALKHALEEL HALHOLالعنوان: الخليل – حلحول واد قبون ت 2229980 

 Address for Services: ALKHALEEL HALHOLعنوان التبليغ: الخليل – حلحول واد قبون ت 2229980 
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( 547)

 Trade Mark No.: 33621العالمة التجارية رقم: 33621 

 In Class: 42يف الصنف: 42 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

املعلومــات  والتطويــر،  البحــث  خدمــات  اجــل:  مــن 
ــأي  ــة ب ــة املتعلق ــع االلكروني ــم املواق ــبة، تقدي املحوس
ــورة، تقديــم املواقــع االلكرونيــة،  مــن الخدمــات املذك
ــد  ــن قواع ــت م ــبكة االنرن ــى ش ــة ع ــات املقدم ملعلوم
املتعلقــة  االنرنــت  شــبكة  مــن  أو  الكمبيوتــر  بيانــات 
املعلومــات  خدمــات  املذكــورة،  الخدمــات  مــن  بــأي 
وبكافــة  مــن  بــأي  املتعلقــة  والنصــح  واالستشــارات 

املذكــورة.  الخدمــات 

In Respect of: Research and development services; 
computerised information services; provision of web-
sites relating to any of the aforesaid services; provision 
of web-sites; information provided online from a 
computer database or from the Internet relating to any 
of the aforesaid services; information, consultancy and 
advisory services relating to any and all of the aforesaid 
services 

 In the name of: The Rhodes Trustبأسم: رودس ترست 

الجنوبيــة,  الحدائــق  شــارع  هــاوس،  رودس  العنــوان: 
ــة  ــي )3RG( , اململك ــس OX1( 3( 1 آر ج ــفورد أو إك أوكس

املتحــدة 

Address: Rhodes House, South Parks Road, Oxford 
OX1 3RG, United Kingdom 

ــس  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ: ف ــوان التبلي عن
 768 -ص.ب: 

Address for Services: 

( 548)

 Trade Mark No.: 33622العالمة التجارية رقم: 33622 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 22/04/2018التاريخ: 2018/04/22 

وادارة  واالعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل  توجيــه 

In Respect of: Advertising business management 
, business administration , office functions 

 In the name of: Ali Mohammad Ali Ashaalبأسم: عيل محمد عيل أشعل 

 Address: Ramallah -sharie Almustashfaaالعنوان: رام الله شارع املستشفى 

 Address for Services: Ramallah -sharieعنوان التبليغ: رام الله شارع املستشفى 
A lmus t a sh faa 
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( 549)

 Trade Mark No.: 33623العالمة التجارية رقم: 33623 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 23/04/2018التاريخ: 2018/04/23 

 ,In Respect of: Coffeeمن اجل: القهوة 

 In the name of: SHARIKAT RUKN ALQAHWAبأسم: رشكة ركن القهوة 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل عن سارة 0595333666 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل عن سارة 0595333666 

( 550)

Trade Mark No.: 33624 العالمة التجارية رقم: 33624 

In Class: 14 يف الصنف: 14 

Date: 23/2018/04 التاريخ: 2018/04/23 

In Respect of: HAND WATCH من اجل: الساعات اليدوية 

In the name of: RAMZI KHADER SIAJ بأسم: رمزي خرض احمد سياج 

Address: AL KHALIL العنوان: الخليل الحاووز طريق الحرايق 

Address for Services: AL KHALIL عنوان التبليغ: الخليل الحاووز طريق الحرايق 
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( 551)

Trade Mark No.: 33625 العالمة التجارية رقم: 33625 

In Class: 43 يف الصنف: 43 

Date: 23/2018/04 التاريخ: 2018/04/23 

In Respect of: RESTURANT SERVICES من اجل: خدمات املطاعم 

In the name of: MUTAZ YAQEEN DARY بأسم: معتز ياقن داري ابو ارميلة 
 ABUREMAILEH

Address: AL KHALIL العنوان: الخليل واد الهرية بالقرب من حاجز 17 

بالقــرب مــن  الهريــة  الخليــل واد  التبليــغ:  عنــوان 
 17 حاجــز 

 Address for Services: AL KHALIL

( 552)

 Trade Mark No.: 33627العالمة التجارية رقم: 33627 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 23/04/2018التاريخ: 2018/04/23 

 In Respect of: Alcohol for pharmaceuticalمن اجل: كحول لغايات صيدالنية 
purposes 

 In the name of: saji mohammad naji shamasnehبأسم: ساجي محمد ناجي شامسنة 

 Address: alqudes-beddoالعنوان: القدس - بدو 

 Address for Services: alqudes-beddoعنوان التبليغ: القدس - بدو 
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( 553)

 Trade Mark No.: 33629العالمة التجارية رقم: 33629 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 24/04/2018التاريخ: 2018/04/24 

البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  لإلنــارة  أجهــزة  اجــل:  مــن 
ــاه  ــداد املي ــة وإم ــف والتهوي ــد والتجفي ــو والتربي والطه

الصحيــة  واألغــراض 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 

 In the name of: shariket al madeneh lilenaraبأسم: رشكة املدينه لألناره 

 Address: nablus - share’e tul karem - tel: 092341674العنوان: نابلس - شارع طولكرم - تلفون: 092341674 

تلفــون:   - طولكــرم  شــارع   - نابلــس  التبليــغ:  عنــوان 
 0 9 2 3 4 1 6 7 4

Address for Services: nablus - share’e tul karem - tel: 
092341674 

( 554)

 Trade Mark No.: 33634العالمة التجارية رقم: 33634 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 24/04/2018التاريخ: 2018/04/24 

الحبــوب  مــن  مشــتقة  غذائيــة  منتجــات  اجــل:  مــن 
ــة أو  ــة خفيف ــار أو أطعم ــوب إفط ــتخدامها كحب ــم اس يت

الطعــام  مكونــات لصنــع 

In Respect of: Processed cereal-derived food products 
to be used as a breakfast cereal, snack food or ingredient 
for making food 

 In the name of: General Mills, Incبأسم: جينريال ميلز، انك . 

العنــوان: منــرب وان جينــريال ميلــز بــويل فــارد مينيابولــس 
مينيســوتا 55426 الواليــات املتحــدة االمريكيــة. 

Address: Number One General Mills Boulevard 
Minneapolis, Minnesota 55426 

عنــوان التبليــغ: املحامــي مهنــد عســاف - اتقــان للخدمات 
االستشــارية - رام اللــه بــرج رام اللــه التجــاري - ط3 

Address for Services: 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم
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 Trade Mark No.: 33635العالمة التجارية رقم: 33635 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 24/04/2018التاريخ: 2018/04/24 

مــن اجــل: الــورق و الــورق املقــوى و املنتجــات 
املصنوعــة مــن هــذه املــواد و غــري الــواردة يف 
ــب ،  ــد الكت ــواد تجلي ــات ، م ــرى ، املطبوع ــات أخ فئ
ــق  ــواد اللص ــية ، م ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي الص
منزليــة  لغايــات  أو  القرطاســية  يف  املســتعملة 
 ، التلويــن  أو  الدهــان  فــرايش   ، الفنانــن  مــواد   ،
ــاث( ،  ــدا األث ــة ) ع ــوازم املكتبي ــة والل اآلالت الكاتب
ــواد  ــزة(، م ــدا األجه ــس ) ع ــه و التدري ــواد التوجي م
فئــات  يف  الــواردة  غــري   ( البالســتيكية  التغليــف 
أخــرى( ، حــروف الطباعــة ، الكليشــهات ) الراســامت( 

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: Sharekat Omni Lelholool Alبأسم: رشكة أومني للحلول االعالمية 
I`lamiyah 

عــامرة   - جهــاد  أبــو  شــارع   - جنــن  العنــوان: 
 0568505016 رقــم  جــوال   - الحنتــويل 

Address: jenin - share`Abu Jihad - a`mareat Al 
Hantoly 

ــامرة  ــاد - ع ــو جه ــارع أب ــن - ش ــغ: جن ــوان التبلي عن
الحنتــويل - جــوال رقــم 0568505016 

Address for Services: jenin - share`Abu Jihad - 
a`mareat Al Hantoly 
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 Trade Mark No.: 33636العالمة التجارية رقم: 33636 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 25/04/2018التاريخ: 2018/04/25 

الشــفاه؛  مرطبــات  الشــفاه؛  أحمــر  اجــل:  مــن 
قلــم  بالشــفة،  العنايــة  منتجــات  الشــفاه؛  فرشــاة 
ــالء  ــر، ط ــة باألظاف ــات العناي ــفاه، منتج ــد الش تحدي
األظافــر، طــالء األظافــر؛ منتجــات إزالــة األظافــر، 
العيــون،  ظــالل  للعــن،  أقــالم  الحواجــب،  قلــم 
إصطناعيــة،  رمــوش  كحل)األياليــر(،  املاســكارا، 
ــاج(،  ــاحيق التجميل)املاكي ــة؛ مس ــر إصطناعي أظاف
الصابــون،  ومرطبــات،  غســول  خــدود؛  احمــر 
املنــزل،  معطــرات  األساســية؛  الزيــوت  العطــور، 
حليــب  الشــخيص(،  للرائحة)لالســتخدام  مزيــل 
تجميــيل، كرميــات االســتحامم، الشــامبو؛ غســول 
لالســتحامم، أمــالح االســتحامم )ليســت لألغــراض 
الطبيــة(؛ مغــذي للشــعر، كريــم للشــعر، جيــل الشــعر، 
ــل  ــون وج ــة، صاب ــون للحالق ــعر، صاب ــات الش مرطب
زيــوت  الحالقــة،  بعــد  مــا  الحالقة،مســتحرضات 
مرطبــات  الجســم،  ومرطبــات  كرميــات  الجســم، 
مســتحرضات   ، التجميليــة  الكرميــات  الجســم، 
ومســاحيق العنايــة بالبــرة الوجــه والجســم؛ أقنعــة 
ــي أو  ــل فرن ــن أص ــات م ــذه املنتج ــامل، كل ه الج

فرنســا.  يف  صنعــت 

In Respect of: lipstick ; lip glosses ; lip brush ; 
lip care products; lip pencils ; nail care products; 
nail lacquers ; nail polish ; nail varnish remover 
product ; eyebrow pencil ; eye pencil ; eye 
shadows; mascaras; eyeliner; false lashes; 
false nails ; make-up powders; blush; lotions 
and cleansers; soaps; perfumes; essential oils 
; home fragrances ; personal deodorants ; 
cosmetic milks; shower creams ; shampoos 
;bath lotions; bath salts (not for medical 
purposes) ; hair lotions; hair lacquers; hair 
gels; hair moisturizers; shaving soaps; shaving 
gels and soaps ; after-shave lotions ; body oils 
; body lotions and creams; body emulsions ; 
cosmetic creams, lotions, products and powders 
for face and body skincare; beauty masks. All 
these products being of French origin or made 
in France. 

 In the name of: Chanelبأسم: شانيل 

 92200 جالــوي  دي  شــارليز  افنيــو   135 العنــوان: 
نيــويل ســور ســيني فرنســا 

Address: 135 avenue Charles de Gaulle 92200 
Neuilly sur Seine France. 

عنــوان التبليــغ: املحامــي مهنــد عســاف - اتقــان 
اللــه  رام  بــرج  اللــه  رام   - االستشــارية  للخدمــات 

ط3   - التجــاري 

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 33637العالمة التجارية رقم: 33637 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 25/04/2018التاريخ: 2018/04/25 

الشــفاه؛  مرطبــات  الشــفاه؛  أحمــر  اجــل:  مــن 
قلــم  بالشــفة،  العنايــة  منتجــات  الشــفاه؛  فرشــاة 
ــالء  ــر، ط ــة باألظاف ــات العناي ــفاه، منتج ــد الش تحدي
األظافــر، طــالء األظافــر؛ منتجــات إزالــة األظافــر، 
العيــون،  ظــالل  للعــن،  أقــالم  الحواجــب،  قلــم 
إصطناعيــة،  رمــوش  كحل)األياليــر(،  املاســكارا، 
ــاج(،  ــاحيق التجميل)املاكي ــة؛ مس ــر إصطناعي أظاف
الصابــون،  ومرطبــات،  غســول  خــدود؛  احمــر 
املنــزل،  معطــرات  األساســية؛  الزيــوت  العطــور، 
حليــب  الشــخيص(،  للرائحة)لالســتخدام  مزيــل 
تجميــيل، كرميــات االســتحامم، الشــامبو؛ غســول 
لالســتحامم، أمــالح االســتحامم )ليســت لألغــراض 
الطبيــة(؛ مغــذي للشــعر، كريــم للشــعر، جيــل الشــعر، 
ــل  ــون وج ــة، صاب ــون للحالق ــعر، صاب ــات الش مرطب
زيــوت  الحالقــة،  بعــد  مــا  الحالقة،مســتحرضات 
مرطبــات  الجســم،  ومرطبــات  كرميــات  الجســم، 
مســتحرضات   ، التجميليــة  الكرميــات  الجســم، 
ومســاحيق العنايــة بالبــرة الوجــه والجســم؛ أقنعــة 
ــي أو  ــل فرن ــن أص ــات م ــذه املنتج ــامل، كل ه الج

فرنســا.  يف  صنعــت 

In Respect of: lipstick ; lip glosses ; lip brush ; 
lip care products; lip pencils ; nail care products; 
nail lacquers ; nail polish ; nail varnish remover 
product ; eyebrow pencil ; eye pencil ; eye 
shadows; mascaras; eyeliner; false lashes; 
false nails ; make-up powders; blush; lotions 
and cleansers; soaps; perfumes; essential oils 
; home fragrances ; personal deodorants ; 
cosmetic milks; shower creams ; shampoos 
;bath lotions; bath salts (not for medical 
purposes) ; hair lotions; hair lacquers; hair 
gels; hair moisturizers; shaving soaps; shaving 
gels and soaps ; after-shave lotions ; body oils 
; body lotions and creams; body emulsions ; 
cosmetic creams, lotions, products and powders 
for face and body skincare; beauty masks. All 
these products being of French origin or made 
in France. 

 In the name of: Chanelبأسم: شانيل 

 92200 جالــوي  دي  شــارليز  افنيــو   135 العنــوان: 
نيــويل ســور ســيني فرنســا 

Address: 135 avenue Charles de Gaulle 92200 
Neuilly sur Seine France. 

عنــوان التبليــغ: املحامــي مهنــد عســاف - اتقــان 
اللــه  رام  بــرج  اللــه  رام   - االستشــارية  للخدمــات 

ط3   - التجــاري 

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 33638العالمة التجارية رقم: 33638 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 25/04/2018التاريخ: 2018/04/25 

مــن اجــل: االعالنــات, تنظيــم االعــامل, ادارة االعــامل, النشــاط 
املكتبــي, خدمــات املســاعدة الدارة االعــامل او االنشــطة التجاريــة 
لــركات صناعيــة او تجاريــة, خدمــات االعــالن عــن الوظائــف، 
التجاريــة,  او  االعالنيــة  للغايــات  التجاريــة  املعــارض  تنظيــم 
الخدمــات الرويجيــة املقدمــة مــن قبــل رشكــة تجاريــة مــن خــالل 
اصــدار بطاقــات املحــالت التجاريــة للعمــالء, خدمــات إعــداد 
منــاذج الدعايــة واإلعــالن أو ترويــج املبيعــات, تحريــر النصــوص 
االعالنيــة, خدمــات عــرض عامــة, خدمــات املســاعدة لتشــغيل 
ــج  ــات, تروي ــرض املنتوج ــاز, ع ــدأ االمتي ــى مب ــة ع ــة تجاري رشك
املبيعــات )الطــراف اخــرى(, املبيعــات يف مــزادات عامــة, ترويــج 
وخدمــات ادارة مراكــز التســوق, خدمــات املســاعدة لالنشــطة 
ــبكات  ــالل ش ــن خ ــة م ــات معالج ــن طلب ــون م ــي تتك ــة الت التجاري
ــارش  ــالن املب ــر, االع ــترياد والتصدي ــة, وكاالت االس ــاالت عاملي اتص
عــى شــبكة كمبيوتــرات, خدمــات التوريــد لالطراف االخــرى )رشاء 
املنتوجــات والخدمــات لــركات اخــرى(, توزيــع العينــات, ادارة 
ــة,  ــاء التجاري ــة, وكاالت االنب ــات العام ــبة, العالق ــات املحوس امللف
وكاالت االعالنــات, تاجــري االت البيــع, تأجــري املســاحات اإلعالنيــة, 
األعــامل,  إدارة  يف  املســاعدة  واإلعــالن,  الدعايــة  مــواد  نــر 
ــع  ــوب, تجمي ــات حاس ــن يف ملف ــات لالخري ــن املعلوم ــث ع البح
املعلومــات يف قواعــد بيانــات حاســوب, النســخ, تحضــري أعمــدة 
أو  التجاريــة  األعــامل  إدارة  يف  املســاعدة  واإلعــالن,  الدعايــة 
الصناعيــة, إدارة أعــامل فنــاين التمثيــل, اإلعــالن بالربيــد املبــارش, 
تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــالن, نســخ الوثائــق, دراســات الســوق, 
لصــق اإلعالنــات, الدعايــة واإلعــالن الخارجــي, إســتطالعات الــرأي, 
ــوص  ــر نص ــوب, ن ــات حاس ــد بيان ــات يف قواع ــم املعلوم تنظي
الدعايــة واإلعــالن, وكاالت البيــع وترتيــب خدمــات البيــع, خدمــات 
ــع  ــات تجمي ــت, خدم ــة كان ــاي طريق ــة ب ــة وبالتجزئ ــع بالجمل البي
ــن  ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك ــري، وذل ــح الغ ــلع لصال ــن الس ــكيلة م تش

ــا.  ــا و رشائه ــن معاينته م

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 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 Estesharat W Alبأسم: رشكة وصله لالستشارات والوكالت التجارية 
Wkallaat Al Tijarya 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: املحامــي باســل عبــدو - رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3 اتقــان للخدمــات االستشــارية 

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 33639العالمة التجارية رقم: 33639 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 25/04/2018التاريخ: 2018/04/25 

والطبــخ  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  االنــارة  أجهــزة  اجــل:  مــن 
والتربيــد والتجفيــف والتهوئــة وتوريــد امليــاه والشــؤون الصحيــة، 
أجهــزة تجفيــف الغســيل، وافــران الطبــخ، أفــران امليكروويــف، 
الشــعر  ومجففــات  كهربائيــة  غاليــات  املجمــدات،  والثالجــات، 

الكهربائيــة  واملــراوح  الهــواء  ومكيفــات  الكهربائيــة 

In Respect of: Apparatus for lighting and heating, steam 
generation, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply, and sanitary purposes Dryers, ranges, cooking stoves, 
microwave ovens, refrigerators, freezers, electric kettles, 
electric hair dryers, air conditioners, electric fans. 

 In the name of: Sharket Wasleh Lil Estesharat W Al Wkallaatبأسم: رشكة وصله لالستشارات والوكالت التجارية 
Al Tijarya 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان: رام الله - فلسطن 

عنــوان التبليــغ: املحامــي باســل عبــدو - رام اللــه - بــرج رام اللــه 
التجــاري - ط3 اتقــان للخدمــات االستشــارية 

Address for Services: 

( 560)

 Trade Mark No.: 33640العالمة التجارية رقم: 33640 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 26/04/2018التاريخ: 2018/04/26 

 In Respect of: food providing services coffeeمن اجل: خدمات تقديم الطعام والراب وخدمات املقاهي 
shop sevices 

 In the name of: ibrahim abdalhadi tahboubبأسم: ابراهيم عبد الهادي محمود طهبوب 

 Address: Hebron- ibn rushd circle- ein khairالعنوان: الخليل -دوار ابن رشد- عن خري الدين 
aldein 

 -Address for Services: Hebron- ibn rushd circleعنوان التبليغ: الخليل -دوار ابن رشد- عن خري الدين 
ein khair aldein 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 561)

 Trade Mark No.: 33641العالمة التجارية رقم: 33641 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 26/04/2018التاريخ: 2018/04/26 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل: املاليس ولباس القدم، واغطية الراس. 

 In the name of: AMEER MONTHER SHAKERبأسم: امري منذر شاكر مسعود 
MASOUD 

العنــوان: فلســطن - جنــن - شــارع النــارصة . جــوال 
رقــم: 0569180009 

Address: PALESTINE - JENIN - NASRE 
STREET 

عنــوان التبليــغ: فلســطن - جنــن - شــارع النــارصة . 
جــوال رقــم: 0569180009 

Address for Services: PALESTINE - JENIN - 
NASRE STREET 

( 562)

 Trade Mark No.: 33642العالمة التجارية رقم: 33642 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 26/04/2018التاريخ: 2018/04/26 

 In Respect of: CLOTHES AND SHOESمن اجل: املالبس واالحذية 

 In the name of: Mohammad Bilal AA sULTANبأسم: محمد بالل عبدالله سلطان 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل جبل الرحمة 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل جبل الرحمة 
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( 563)

 Trade Mark No.: 33643العالمة التجارية رقم: 33643 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 26/04/2018التاريخ: 2018/04/26 

مــن اجــل: خدمــات توفــري االطعمــة واملروبــات- 
االيــواء املؤقــت. 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation. 

بأســم: رشكــة فنــدق وصالــة ومطاعــم مريالنــد 
خصوصيــة  مســاهمة 

In the name of: Sharekat Fundoq Wasalat 
Wamata’m Meryland Mosahama Khososiya 

رمــون  مجمــع  الســاعة  دوار  اللــه  رام  العنــوان: 
التجــاري 

Address: Ramallah Dowar Alsa’h Mojama 
Ramoon Altijare 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه دوار الســاعة مجمــع رمــون 
التجاري 

Address for Services: Ramallah Dowar Alsa’h 
Mojama Ramoon Altijare 

( 564)

 Trade Mark No.: 33644العالمة التجارية رقم: 33644 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 26/04/2018التاريخ: 2018/04/26 

مــن اجــل: املالبــس، مالبــس الرجــال الخارجيــة، 
 ، أكــامم  بــدون  الســرات  البــدالت،  تحديــدا 
الــرأس.  وأغطيــة  القــدم؛  والبســة  البنطلونــات؛ 

In Respect of: Clothing, outerclothing for men, 
in particular suits, vests, trousers; footwear; 
headgear 

بأســم: كرييشــن جــروس جــي أم يب أتــش آنــد كــو. 
كاي جــي 

In the name of: Creation Gross GmbH & Co. KG 

هريســبورك،   91217  ،7 هوبريغســتاب  العنــوان: 
أملانيــا 

Address: Houbirgstabe 7 91217 Hersbruck 
Germany 

ــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة -  ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 565)

 Trade Mark No.: 33645العالمة التجارية رقم: 33645 

 In Class: 25يف الصنف: 25 

 Date: 26/04/2018التاريخ: 2018/04/26 

ــدا  ــة، تحدي ــال الخارجي ــس الرج ــس، مالب ــل: املالب ــن اج م
البــدالت، الســرات بــدون أكــامم ، البنطلونــات؛ والبســة 

ــرأس.  ــة ال ــدم؛ وأغطي الق

In Respect of: Clothing, outerclothing for men, in 
particular suits, vests, trousers; footwear; headgear 

ــو. كاي  ــد ك ــش آن ــي أم يب أت ــروس ج ــن ج ــم: كرييش بأس
ــي  ج

In the name of: Creation Gross GmbH & Co. KG 

 Address: Houbirgstabe 7 91217 Hersbruck Germanyالعنوان: هوبريغستاب 7، 91217 هريسبورك، أملانيا 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
ــرية  4472 الب

Address for Services: 

( 566)

 Trade Mark No.: 33646العالمة التجارية رقم: 33646 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 26/04/2018التاريخ: 2018/04/26 

البيانــات  التعليميــة والتدريســية، ناقــالت  مــن اجــل: األجهــزة 
الفيديــو، األقــراص  التســجيل، أرشطــة  أقــراص  املغناطيســية، 
املضغوطــة وبرمجيــات الحاســوب، وتتعلــق جميعهــا أو تكــون 
عــى شــكل مــواد تعليميــة وتدريســية حــول اللغــة اإلنجليزيــة أو 

املجتمعــات الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة. 

In Respect of: Instructional and teaching apparatus; magnetic 
data carriers, recording discs, video tapes, CDs and computer 
software, all related to or being educational and instructional 
materials on the English language or English-speaking 
cultures. 

 In the name of: Linguaphone Group Limitedبأسم: لينغوافون جروب ليميتد 

ــام ،  ــوردن رود ، ميتش ــارك ، 80 م ــس ب ــت إنربراي ــوان: ليونغي العن
ــدة.  ــة املتح ــش ، اململك ــوري ، يس أر 4 4 يب أت س

Address: Liongate Enterprise Park, 80 Morden Road, 
Mitcham, Surrey, CR4 4PH, United Kingdom 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق 
باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمةوتشــتمل العالمــة عــى 

ــض  ــح واالبي ــن واالزرق الفات ــون االزرق الداك الل
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( 567)

 Trade Mark No.: 33647العالمة التجارية رقم: 33647 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 26/04/2018التاريخ: 2018/04/26 

مــن اجــل: مــدارس تعليــم اللغــة، خدمــات التعليــم 
املراســلة  دورات  خدمــات  التدريــب،  وتقديــم 
ــة  ــة اإلنجليزي ــا باللغ ــق جميعه ــارات، وتتعل واالختب

أو املجتمعــات الناطقــة باإلنجليزيــة. 

In Respect of: Language schools, education and 
provision of training services, correspondence 
courses and examination services, all relating 
to the English language or English-speaking 
cultures. 

 In the name of: Linguaphone Group Limitedبأسم: لينغوافون جروب ليميتد 

ــوردن  ــارك ، 80 م ــس ب ــت إنربراي ــوان: ليونغي العن
 ، أتــش  يب   4  4 أر  يس   ، ســوري   ، ميتشــام   ، رود 

املتحــدة.  اململكــة 

Address: Liongate Enterprise Park, 80 Morden 
Road, Mitcham, Surrey, CR4 4PH, United 
Kingdom 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 
ــون  ــة الل ــتمل العالم ــن العالمةوتش ــزل ع ــام مبع الع

االزرق الداكــن واالزرق الفاتــح واالبيــض 
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( 568)

 Trade Mark No.: 33648العالمة التجارية رقم: 33648 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 26/04/2018التاريخ: 2018/04/26 

مــن اجــل: االعالنــات، تنظيــم االعــامل، ادارة االعــامل، النشــاط 
املكتبــي، خدمــات املســاعدة الدارة االعــامل او االنشــطة التجاريــة 
لــركات صناعيــة او تجاريــة، الخدمــات الرويجيــة املقدمــة مــن 
قبــل رشكــة تجاريــة مــن خــالل اصــدار بطاقــات املحــالت التجاريــة 
ترويــج  او  واالعــالن  الدعايــة  منــاذج  اعــداد  خدمــات  للعمــالء، 
عامــة  عــرض  خدمــات  االعالنيــة  النصــوص  تحريــر  املبيعــات 
ــاز  ــدأ االمتي ــى مب ــة ع ــة تجاري ــغيل رشك ــاعدة لتش ــات املس خدم
ــات يف  ــراف اخرى(املبيع ــج املبيعات)الط ــات تروي ــرض املنتوج ع
مــزادات عامــة ترويــج وخدمــات ادارة مراكــز التســوق،خدمات 
طلبــات  مــن  تتكــون  التتــي  التجاريــة  لالنشــطة  املســتعدة 
ــترياد  ــة وكاالت االس ــاالت عاملي ــبكات االتص ــالل ش ــن خ ــة م معالج
والتصديــر، االعــالن املبــارش عــى شــبكة كمبيوتــرات، خدمــات 
التوريدلالطــراف االخــرى)رشاء املنتوجــات والخدمــات لــركات 
العالقــات  املحوســبة،  امللفــات  ،ادارة  العينــات  توزيــع  اخــرى(، 
ــري االت  ــات، تاج ــة ، وكاالت االعالن ــاء التجاري ــة ، وكاالت االنب العام
البيــع ، تاجــري املســاحات االعالنيــة ، نــر مــواد الدعايــة واالعــالن ، 
املســاعدة يف ادارة االعــامل ، البحــث عــن املعلومــات لالخريــن يف 
ملفــات حاســوب ،تجميــع املعلومــات يف قواعــد بيانــات حاســوب 
ــاعدة يف ادارة  ــالن ، املس ــة واالع ــدة الدعاي ــري اعم ــخ، تحض ،النس
التمثيــل،  فنــاين  اعــامل  ،ادارة  الصناعيــة  او  التجاريــة  االعــامل 
االعــالن بالربيــد املبــارش، تحديــث مــواد الدعايــة واالعــالن ، نســخ 
الوثائــق دراســات الســوق، لصــق االعالنــات ، الدعايــة واالعــالن 
الخارجــي ، اســتطالعات الــراي ، تنظيــم املعلومــات يف قواعــد 
بيانــات الحاســوب، نــر نصــوص الدعايــة واالعــالن ،وكاالت البيــع 
ــاي  ــة ب ــة والتجزئ ــع بالجمل ــات البي ــع ، خدم ــات البي ــب خدم وترتي
طريقــة كانــت، خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، 

ــا .  ــا ورشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك وذل

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 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-posting ; outdoor advertising; opinion 
polling; systemisation of information into computer database; 
publication of advertising tests; sales agencies and arranging sale 
services; wholesale and retail services by any means; the bringing 
together for the benefit to other ,of a variety of goods , enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods . 

والدعايــة  للتســويق  اوجاريــت  رشكــة  بأســم: 
املحــدودة  الخصوصيــة  املســاهمة  واالعــالن 

In the name of: SHAREKT OUGRIT ALTASWEQ 
WALLDAEH WALLALAN ALMSAHEMA 
ALGHWSOSEH ALMAHDWODA 

 Address: RAMALLAHالعنوان: رام الله 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: البرية-البالوع -برج مول فلسطن 

مروطــة بعــدم منــح حاميــة عــى عبــارة مجلــة 
الــرق االوســط لالعــامل 
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( 569)

 Trade Mark No.: 33649العالمة التجارية رقم: 33649 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 24/04/2018التاريخ: 2018/04/24 

اخــرى  مــواد  و  األقمشــة  تبييــض  مســتحرضات  اجــل:  مــن 
تنظيــف  مســتحرضات  املالبــس،  ويك  غســل  يف  تســتعمل 
عطريــة،  زيــوت  و  عطــور  صابــون  كشــط،  و  وجــيل  صقــل  و 
مســتحرضات تجميــل، غســول لوشــن )للشــعر(، منظفــات اســنان: 
ســحج  مــواد  )َســنفرة(  ســحج  ورق  )َســنفرة(،  ســحج  قــامش 
)َســنفرة( لواصــق لتثبيــت الشــعر املســتعار لواصــق ألغــراض 
التجميــل غســول )لوشــن( ملــا بعــد الحالقــة هــواء مضغــوط يف 
ــري  ــتحرضات تعط ــار مس ــف الغب ــف وتنظي ــراض التنظي ــب ألغ عل
الجــو مــادة قلويــة متطايــرة )أمونيــا( )منظــف( حليــب اللــوز 
ألغــراض التجميــل زيــت اللــوز صابــون اللــوز مســتحرضات صبــار 
االلوفــريا ألغــراض التجميــل حجــر الشــبة )مــواد قابضــة( كهرمــان 
)عطــر( أمونيــا )مــادة قلويــة متطايــرة( )منظــف( صابــون مضــاد 
ــادة  ــتحرضات مض ــت( مس ــواد توالي ــرق )م ــادات للع ــرق. مض للع
للشــواش لألغــراض املنزليــة عطــور )زيــوت عطريــة( رمــاد بــركاين 
ــان  ــر بادي ــل عط ــراض التجمي ــة ألغ ــات لالوعي ــف( قابض )للتنظي
بلســم بخــالف املســتخدم ألغــراض طبيــة لحــاء الكالجــة للغســيل 
ــة  ــتحرضات تجميلي ــة مس ــات طبي ــت لغاي ــتحامم ليس ــالح اس ام
لإلســتحامم أصبــاغ اللحــى أقنعــة تجميليــة زيــت الربغمــوت 
منكهــات للمروبــات )زيــوت عطريــة( مســتحرضات قــر الجلــد 
املدبــوغ مســتحرضات قــر )مزيــالت ألــوان( ألغــراض التجميــل 
ــارة  ــالح قص ــس( أم ــيل املالب ــة )لغس ــر األقمش ــتحرضات ق مس
صــودا قصــارة نيلــة للغســيل )الصبغــة الزرقــاء( نيلــة للغســيل 
الزرقــاء( كرميــات  )الصبغــة  للغســيل  نيلــة  الزرقــاء(  )الصبغــة 
لالحذيــة ملمعــات لالحذيــة رذاذات إلنعــاش رائحــة الفــم ارشطــة 
لألغــراض  األلــوان  لتصنيــع  كيامويــات  الفــم  رائحــة  إلنعــاش 
ــن  ــع م ــة( قط ــوت عطري ــك )زي ــات للكع ــيل( منكه ــة )للغس املنزلي
ــف و  ــراض التنظي ــب ألغ ــوط يف عل ــواء مضغ ــة ه ــون الزين صاب
تنفيــض الغبــار كربيــدات املعــادن )مــواد ســحج )ســنفرة(، زيــوت 
عطريــة مــن خشــب األرز طباشــري تنظيــف مســتحرضات لتنظيــف 
ــراض  ــف ألغ ــب منظ ــف حلي ــتحرضات تنظي ــنان مس ــم األس أطق
الزينــة أقمشــة مربــة مبنظــف لغــرض التنظيــف شــمع اإلســكايف 
ــراض  ــوان لألغ ــع األل ــات لتصني ــة كياموي ــراض الزين ــات ألغ ملون
املنزليــة )غســيل ويك( مســتحرضات إزالــة األلــوان كيامويــات 
مســتحرضات  )للغســيل(  املنزليــة  لألغــراض  األلــوان  لتصنيــع 
ــل  ــم تجمي ــنفرة(( أطق ــحج )س ــادة س ــدم )م ــوان كوران ــة األل غزال
ــل  ــتحرضات تجمي ــف مس ــات التنحي ــل لغاي ــتحرضات تجمي مس
مســتحرضات تجميــل للحيوانــات أعــواد قطــن ألغــراض التجميــل 
غــزل قطنــي ألغــراض التجميــل كرميــات تجميليــة كرميــات للجلــد 
بخــالف  دهــون  مزيــالت  البــرة  لتبييــض  كرميــات  املدبــوغ 
املســتخدمة يف العمليــات التصنيعيــة هــالم تبييــض األســنان 
منظفــات اســنان ملمعــات اطقــم األســنان مســتحرضات تنظييــف 
ــح  ــالت روائ ــة مزي ــح الكريه ــة الروائ ــون إلزال ــنان صاب ــم األس أطق
ــات  ــة للحيوان ــح كريه ــالت روائ ــوان مزب ــان أو الحي ــة لإلنس كريه
األليفــة مزيــالت شــعر مســتحرضات إزالــة الشــعر منظفــات بخالف 
املســتخدمة يف العمليــات التصنيعيــة ولغايــات طبيــة ديامانتــن 
ــال  ــتحرضات إغتس ــر مس ــون مطه ــنفرة(( صاب ــحج )س ــادة س )م
ألغــراض صحيــة شــخصية أو إلزالــة الروائــح الكريهــة )مــواد 
تواليــت( مســتحرضات الشــامبو الجــاف مســتحرضات التنظيــف 
الجــاف عوامــل تجفيــف لغســاالت الصحــون أصبــاغ تجميليــة 
مــاء الكولونيــا مســحوق ســحج )ســنفرة( قــامش ســحج )ســنفرة 

ــنفرة(  ــحج )س ورق س

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: Abrasive cloth,Abrasive 
paper,Abrasives*,Adhesives for affixing false hair,Adhesives 
for cosmetic purposes,After-shave lotion,Air (canned 
pressurized-) for cleaning and’dusting purposes’Air fragrancing 
preparations’Alkali (Volatile-) [ammonia] [detergent],Almond 
milk for cosmetic purposes ,Almond oil ,Almond soap ,Aloe 
vera preparations for cosmetics purposes ,Alum stones 
[astringents [ ,Amber [perfume] ,Ammonia [volatile alkali] 
[detergent],Antiperspirant soap ,Antiperspirants [toiletries] 
,Antistatic preparations for household purposes ,Aromatics 
[essential oils] ,Ash (Volcanic —) for cleaning ,Astringents 
for cosmetic purposes,Badian essence ,Balms other than for 
medical purposes,Bark (Quillaia —) for washing,Bath salts, 
not for medical purposes ,Baths (Cosmetic preparations for—) 
,Beard dyes,Beauty masks,Bergamot oil,Beverages (Flavorings 
[flavourings] for—),[essential oils],Bleaching (Leather—) 
preparations ,Bleaching preparations [decolorants] for,cosmetic 
purposes,Bleaching preparations [laundry] ,Bleaching salts 
,Bleaching soda ,Blueing for laundry ,(Blueing (Laundry—) 
,Bluing for laundry,Boot cream ,اBoot polish,Breath freshening 
sprays ,Breath freshening strips,Brightening chemicals 
(Color-[colour—] —)for,household purposes [laundry],Cake 
flavourings [essential oils],Cakes of toilet soap ,Canned 
pressurized air for cleaning and dusting,Purposes,Carbides 
of metal [abrasives],Cedarwood (Essential oils of—) Chalk 
(Cleaning—) ,(Essential oils of—) ,Cleaning chalk ,Cleaning 
dentures (Preparations for—) ,Cleaning preparations 
,Cleansing milk for toilet purposes ,Cloths impregnated with 
a detergent for,cleaning,Cobblers’ wax ,Colorants for toilet 
purposes ,Color-brightening chemicals for household,purposes 
[laundry] ,Color-removing preparations ,Colour-brightening 
chemicals for household,purposes [laundry],Colour-removing 
preparations ,Corundum [abrasive] ,Cosmetic kits ,Cosmetic 
preparations for slimming purposes ,Cosmetics ,Cosmetics 
for animals,Cotton sticks for cosmetic purposes ,Cotton wool 
for cosmetic purposes ,Creams (Cosmetic, Creams for leather 
,Creams (Skin whitening -) ,Degreasers other than for use in 
manufacturing,processes,Dental bleaching gels ,Dentifrices 
,Denture polishes ,Dentures ( Preparations for cleaning -) 
,Deodorant soap ,Deodorants for human beings or for animals 
, Deodorants for pets,Depilatories ,Depilatory preparations 
,Detergents other than for use in manufacturing,operations 
and for medical purposes,Diamantine [abrasive]] ,Disinfectant 
soap ,Douching preparations for personal sanitary or,deodorant 
purposes [toiletries],Dry shampoos ,Dry-cleaning preparations 
,Drying agents for dishwashing machines
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 خالصــات اثرييــة زيــوت عطريــة خالصــات أثرييــة زيــوت أثرييــة 
خالصــات زهــور )عطــور( مســتحرضات تجميــل الحواجــب أقــالم 
الحواجــب لواصــق لتثبيــت الرمــوش املســتعارة مســتحرضات 
ــتخدم  ــة تس ــات لألقمش ــتعار ملين ــوش مس ــوش رم ــل للرم تجمي
يف الغســيل و الــيك رمــوش مســتعارة لواصــق لتثبيــت الشــعر 
املســتعار أظافــر مســتعارة منكهــات للمروبــات )زيــوت عطريــة( 
ــوت  ــك )زي ــات للكع ــة( منكه ــوت عطري ــات )زي ــات للمروب منكه
عطريــة( شــمع األرضيــات مزيــالت شــمع األرضيات )مســتحرضات 
ــزالق  ــق لإلن ــمع مان ــات ش ــزالق لألرضي ــة لإلن ــوائل مانع ــيل( س ج
لألرضيــات عنــارص أساســية لعطور الزهــور خالصــات زهور)عطور( 
)عطــور(  تبخــري  مســتحرضات  األقــدام  لتعــرق  صابــون 
الغلترييــة هــالم تبييــض األســنان  مســتحرضات تلميــع زيــت 
جريانيــول قــامش زجــاج )للســنفرة( ورق زجــاج )للســنفرة( ملمــع 
ــتحرضات  ــل مس ــراض التجمي ــة ألغ ــواد دهني ــيك م ــيل و ال للغس
جلــخ، ملونــات للشــعر، أصبــاغ للشــعر، غســوالت )لوشــن( للشــعر، 
هليــو  الشــعر،  تجعيــد  مســتحرضات  )للشــعر(،  ســرباي  رذاذ 
هيبــو  التجميــل،  ألغــراض  الهيدروجــن  بريوكســيد  تروبــن، 
ــمن،  ــت الياس ــر(، زي ــون )عط ــور ، أيون ــيوم، بخ ــد البوتاس كلوري
مــاء جافيــل ، فازلــن ألغــراض التجميــل ، أحمــر لصقــل الجواهــر، 
عــود البخــور، أطقــم تجميــل، مســتحرضات، إزالــة االكيــه ، قــارص 
للغســيل و الــيك، نيلــة للغســيل )الصبغــة الزرقــاء(، ملمــع للغســيل 
نقــع  مســتحرضات،   ، الــيك  و  للغســيل  مســتحرضات  الــيك،  و 
ــى،  ــت الخزام ــيل، زي ــمع الغس ــيل، ش ــا الغس ــيك، نش ــيل وال الغس
مــاء الخزامــى، مســتحرضات قــر الجلــد املدبــوغ، كرميــات 
)ملمعــات(،  املدبــوغ  للجلــد  حافظــة  مــواد  املدبــوغ،  للجلــد 
مســتحرضات لتلميــع اوراق النباتــات، زيــوت عطريــة مــن الليمون، 
أكيــاس معطــره للبياضــات، مــواد، ملمعــه للشــفاه ، طــالء الشــفاه، 
ــراض  ــن( ألغ ــوالت )لوش ــات ، غس ــزالق لألرضي ــة لإلن ــوائل مانع س
ــة بغســوالت) لوشــن( تجميليــة ،  التجميــل، مناديــل ورقيــة مرب
مكيــاج ، مســاحيق مكيــاج ، مســتحرضات مكيــاج ، مســتحرضات 
ــالف  ــك بخ ــل للتدلي ــة، ج ــة تجميلي ــكرة، أقنع ــاج، مس ــة املكي إزال
املســتخدم لألغــراض الطبيــة، صابــون طبــي، حليــب منظــف 
ألغــراض الزينــة، خالصــة النعنــاع )زيــت عطــري(، نعنــاع لصناعــة 
ــة  ــات طبي ــت لغاي ــم ليس ــوالت للف ــوارب، غس ــمع للش ــور، ش العط
فنيــة  ملصقــات  للشــوارب،  شــمع  العطــور(،  )لصناعــة  مســك   ،
ــالء  ــر ، ط ــع أظاف ــر، ملم ــة باإلظاف ــتحرضات العناي ــر، مس لألظاف
اظافــر، أظافــر مســتعارة، مبطــالت تجعيــد الشــعر الدائــم ، ســوائل 
لألرضيــات،  لإلنــزالق  مانــع  شــمع  لألرضيــات،  لإلنــزالق  مانعــة 
التنظيــف،  ألغــراض  زيــوت  الدهــون،  إلزالــة  الربنتــن  زيــت 
زيــوت ألغــراض التجميــل، زيــوت للعطــور و الروائــح ، زيــوت 
ــات  ــمع لألرضي ــان ، ش ــة الده ــتحرضات إزال ــة، مس ــراض الزين ألغ
ــالم  ــة، أق ــواس الحالق ــحذ أم ــن لش ــة، معاج ــبية املزخرف الخش
تجميليــة، أقــالم الحواجــب، عطــور ، عطــور، مبطــالت تجعيــد 
الشــعر الدائــم ، فازلــن ألغــراض التجميــل، شــامبو للحيوانــات 
األليفــة، مســتحرضات لتلميــع أوراق النباتــات، ملمــع لألثــاث و 
ــل  ــق، ورق صق ــات ص ــنان ، كرمي ــم األس ــات أطق ــات ، ملمع األرضي
ــل  ــمع صق ــل ، ش ــارة صق ــل ،حج ــر صق ــل ،احم ــتحرضات صق ،مس
، مراهــم الغــراض التجميــل، مزيجــات مــن أوراق الــورد املجففــة 
املعطــرة )روائــح طيبــة(، مســاحيق مكيــاج ، مــواد حافظــة للجلــد 
املدبــوغ )ملمعــات(، حجــر الخفــاف، لحــاء الكالجــة للغســيل، 
معاجــن لشــحذ امــواس الحالقــة ، مزيــالت شــمع األرضيــات 
الجواهــر،  لصقــل  احمــر  الــورد،  زيــت  جــيل(،  )مســتحرضات 
مســتحرضات إزالــة الصــدا ، أكيــاس معطــرة للبياضــات ، ســفرول، 
قــامش ســحج )ســنفرة(، ورق ســحج )للســنفرة(، مســتحرضات 
ــر،  ــب معط ــر، خش ــاء معط ــة ، م ــراض املنزلي ــور لألغ ــة القش إلزال
محاليــل جــيل، شــامبو ، شــامبو للحيوانــات االليفــة ، مســتحرضات 
ســن )شــحذ( ، مســتحرضات حالقــة ، صابــون حالقــة ،حجــارة 
ــتحرضات  ــات(، مس ــع )ملمع ــتحرضات تلمي ــة )قابضات(،مس حالق
ــة ،  ــات لالحذي ــة ، ملمع ــات لالحذي ــات ، كرمي ــع اوراق النبات لتلمي
شــمع لالحذيــة، شــمع الحذائــن ، كربيــد الســليكون )مــادة ســحج 
كرميــات   ، بالبــرة  للعنايــة  تجميــل  مســتحرضات  )ســنفرة((، 
تبييــض البــرة ، مســتحرضات تجمييــل الغــراض التنحيــف، 
مســتحرضات تنعيــم )تنشــية(، حجــارة تنعيــم ، مســتحرضات نقــع 
ــون ،  ــن الصاب ــع م ــرق، قط ــاد للع ــون مض ــون ، صاب ــيل ، صاب الغس
صابــون إلزالــة الروائــح الكريهــة، صابــون مطهــر، صابــون لتصنيــع 
النســيج، صابــون لتعــرق االقــدام ، صابــون تبييــض، غســول قلــوي 

مــن الــص

,Dyes (Cosmetic—) ,Eau de Cologne ,Emery,Emery cloth 
,Emery paper ,Essences (Ethereal—) ,Essential oils ,Ethereal 
essences ,Ethereal oils ,Extracts of flowers [perfumes] 
,Eyebrow cosmetics ,Eyebrow pencils ,Eyelashes (Adhesives 
for affixing false—) ,Eyelashes (Cosmetic preparations for—) 
,Eyelashes (False-) ,Fabric softeners for laundry use ,False 
eyelashes ,False hair (Adhesives for affixing-) ,False nails 
,Flavorings for beverages [essential oils] ,Flavourings for 
beverages [essential oils],Flavourings for cakes [essential 
oils],Floor wax ,Floor wax removers [scouring preparations] 
,Floors (non-slipping liquids for -) ،Floors (non-slipping 
wax for -),Flower perfumes (Bases for—) ,Flowers (Extracts 
of—) [perfumes] ,Foot perspiration (Soap for—),Fumigation 
preparations [perfumes],Furbishing preparations ,Gaultheria 
oil ,Gels (Dental bleaching-) ,Geraniol Glass cloth ,Glass paper 
,Glaze (Laundry—) ,Greases for cosmetic purposes ,Grinding 
preparations ,Hair colorants,Hair dyes ,Hair lotions ,Hair 
spray ,Hair waving preparations ا ,Heliotropine ,Hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes ,Hypochloride (Potassium-) 
,IncenseI Ionone [perfumery] ,Jasmine oil ,Javelle water ,Jelly 
(Petroleum—) ,Jewellers’ rouge ,Joss sticks,Kits (Cosmetic-) 
, Lacquer-removing preparations ,Laundry bleach ,Laundry 
blueing ,Laundry glaze ,Laundry preparations ,Laundry 
soaking preparations ,Laundry starch ,Laundry wax ,Lavender 
oil ,Lavender water ,Leather bleaching preparations ,Leather 
(Creams for -),Leather preservatives [polishes] ,Leaves of 
plants (preparations to make shinythe-),Lemon (Essential oils 
of-) ,Linen (Sachets for perfuming -) ,Lip glosses Lipsticks 
,Liquids for floors (Non-slipping-) ,Lotions for cosmetic 
purposes ,Lotions (Tissues impregnated withcosmetic—
),Make-up ,Make-up powder ,Make-up preparations ,Make-up 
removing preparations Mascara ,Masks (Beauty—) ,Massage 
gels other than for medical,Purposes,Medicated soap ,Milk 
(Cleansing —)for toilet purposes ,Mint essence [essential oil]] 
,Mint for perfumery ,Moustache wax ,Mouth washes, not for 
medical purposes ,Musk [perfumery] ,Mustache wax ,Nail 
art stickers ,Nail care preparations ,Nail polish ,Nail varnish 
,Nails (False—) ,Neutralizers for permanent waving ,Non-
slipping liquids for floors ,Non-slipping wax for floors ,Oil of 
turpentine for degreasing ,Oils for cleaning purposes ,Oils for 
cosmetic purposes ,Oils for perfumes and scents ,Oils for toilet 
purposes ,Paint stripping preparations,Parquet floor wax,Pastes 
for razor strops’Pencils (Cosmetic-) ,Pencils (Eyebrow-) 
,Perfumery,Perfumes ,Permanent waving (Neutralizers for-) 
-Petroleum jelly for cosmetic purposes ,Pets (Shampoos for,ا
),Plants (preparations to make shiny the,leaves of -),Polish 
for furniture and flooring ,Polishes (Denture-),Polishing 
creams ,Polishing paper ,Polishing preparations ,Polishing 
rouge ,Polishing stones ,Polishing wax ,Pomades for cosmetic 
purposes,Potpourris [fragrances] ,Powder (Make-up-) 
,Preservatives for leather [polishes] ,Pumice stone ,Quillaia 
bark for washing ,Razor strops (Pastes for-) ,Removers (Floor 
wax-) [scouring,preparations],Rose oil ,Rouge (Jewellers’—
),,Rust removing preparations ,Sachets for perfuming linen 
,Safrol ,Sandcloth ,Sandpaper ,Scale removing preparations 
for household,purposes,Scented water ,Scented wood 
,Scouring solutions ,Shampoos ,Shampoos for pets,Sharpening 
preparations ,Shaving preparations ,Shaving soap ,Shaving 
stones [astringents] ,Shining preparations [polish] ,Shiny 
(preparations to make the leaves of plants -) ,Shoe cream 
,Shoe polish ,Shoe wax ,Shoemakers’ wax C ,Silicon carbide 
[abrasive] ,Skin care (Cosmetic preparations for—) ,
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إلنعــاش  رذاذات  للغســيل(،  )تســتخدم  لألقمشــة  منعــامت  ودا، 
رائحــة الفــم ، مزيــالت البقــع ، نشــا ألغــراض الغســيل ، ملمــع نشــوي 
ــتحرضات  ــم ، مس ــة الف ــاش رائح ــة إلنع ــيل ، أرشط ــراض الغس ألغ
ــرض  ــرة بالتع ــمرار الب ــتحرضات إلس ــمس، مس ــن الش ــة م الوقاي
ــت(  ــواد توالي ــن )م ــواد قط ــل(، أع ــتحرضات تجمي ــمس )مس للش
ــوت  ــحوق التالــك للزينــة ، تربينــات )زي ، شــمع الخياطــن ، مس
ــة ،  ــن( تجميلي ــوالت )لوش ــة بغس ــة مرب ــل ورقي ــة(، منادي عطري
ــل،  ــراض التجمي ــف ألغ ــة للش ــوم زين ــت، رس ــواد توالي ــا، م كولوني
حجــر طرابلــي للصقــل، تربنتــن إلزالــة الدهــون، مســتحرضات 
ملنــع أنســداد انابيــب التريــف ، طــالء أظافــر، مســتحرضات 
ــاد  ــف(، رم ــرة )امونيــا( )منظ ــة متطاي ــادة قلوي ــالء، م إزالــة الط
الجــدران،  ورق  تنظيــف  مســتحرضات   ، للتنظيــف  بــركاين 
ــتحرضات  ــف ، مس ــيل للتنظي ــودا الغس ــيل، ص ــتحرضات غس مس
شــمع  الشــعر،  إزالــة  شــمع  اإلســكايف،  شــمع   ، الشــعر  تجعيــد 
ــمع  ــوارب، ش ــمع للش ــيل، ش ــمع الغس ــات، ش ــزالق األارضي ــع إن ملن
ــن،  ــمع الخياط ــل، ش ــمع صق ــة، ش ــبية املزخرف ــات الخش االرضي
مســحوق  البــرة،  لتبييــض  ، كرميــات  املدبــوغ  للجلــد  شــمع 
الســيارات،  زجــاج  لتنظيــف  ســوائل  للتجميــل،  نقــي  طباشــري 

ســوائل لتنظيــف زجــاج الســيارات.

Skin whitening creams ,Slimming purposes 
(Cosmetic preparations for-) ,Smoothing preparations 
[starching],Smoothing stones ,Soaking laundry (Preparations 
for—),Soap ,Soap (Antiperspirant—) ,Soap (Cakes of—) ,Soap 
(Deodorant—) ,Soap (Disinfectant-) ,Soap for brightening 
textile ,Soap for foot perspiration ,Soda (Bleaching—)،Soda 
lye ,Softeners (Fabric-) [for laundry use] ,Sprays (Breath 
freshening-) ,Stain removers ,Starch for laundry purposes 
,Starch glaze for Laundry purposes ،Strips (Breath freshening-) 
,Sunscreen preparations,Sun-tanning preparations [cosmetics] 
,Swabs [toiletries],Tailors’ wax ,Talcum powder, for toilet use 
,Terpenes [essential oils] ,Tissues impregnated with cosmetic 
lotions ,Toilet water ,Toiletries ,Transfers (Decorative —)for 
cosmetic purposes ,Tripoli stone for polishing ,Turpentine, for 
degreasing ,Unblocking drain pipes (Preparations for-) ,Varnish 
(Nail—) ,Varnish-removing preparations ,Volatile alkali 
[ammonia] [detergent] ,Volcanic ash for cleaning,Wallpaper 
cleaning preparations ,Washing preparations ,Washing soda, 
for cleaning ,Waving preparations for the hair ,Wax (Cobblers’ 
—) ,Wax (Depilatory—) ’Wax for floors (non-slipping-) ,Wax 
(Laundry—),Wax (Moustache—),Wax (Parquet floor—) ,Wax 
(Polishing—),Wax (Tailors’ —) ,Waxes for leather ,Whitening 
the skin (Cream for—),Whiting ،Windscreen cleaning liquids 
,Windshield cleaning liquids.

 In the name of: MESA NASRALLAH MOSTAFA ABUبأسم: ميساء نر الله مصطفى أبو محسن 
MOHSEN 

 Address: TUBASالعنوان: طوباس 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: البرية -البالوع- برج مول فلسطن 

املطلــق  الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
ذات  واألرقــام  الوصفيــة  والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام 

العالمــة  عــن  مبعــزل  العــام  االســتخدام 
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( 570)

 Trade Mark No.: 33650العالمة التجارية رقم: 33650 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 24/04/2018التاريخ: 2018/04/24 

ــتحرضات  ــا: مس ــم )5( وجميعه ــف رق ــل الصن ــن أج ــل: م ــن اج م
صيدالنيــة وبيطريــة، مســتحرضات صحيــة لغايــت طبيــة، مــواد 
وأغذيــة حميــة معــدة لالســتعامل الطبــي أو البيطــري وأغذيــة 
للرضــع واألطفــال، مكمــالت للحميــة الغذائيــة لإلنســان والحيــوان، 
لصقــات ومــواد ضــامد مــواد حشــو االســنان وشــمع طــب االســنان، 
ــارة،  ــات الض ــرات والحيوان ــادة الح ــتحرضات إلب ــرات، مس مطه
مبيــدات فطريــات ومبيــدات أعشــاب، وغريهــا مــن االصنــاف 
يف الصنــف )5( كا يــيل: مــواد حاكــة لألســنان، قطــن مــاص، 
حشــوة ماصــة، مبيــدات القــراد، خالت)أســبيتات( لإلســتخدام 
اربطــة  أكونيتــن،  صيدالنيــة،  لغايــات  أحــامض  الصيــدالين، 
ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــة الصق ــات، أرشط ــة، لصق ــات طبي ــة لغاي الصق
لواصــق التقــاط الذبــاب، مــواد لصــق ألطقــم األســنان، مواعــد 
ــة  ــح الكريه ــة الروائ ــتحرضات إلزال ــة، مس ــات طبي ــاعدة لغاي مس
مــن الجــو، مســتحرضات تنقيــة الهــواء، مكمــالت زالليــة للحميــة 
ــات  ــول لغاي ــة، كح ــات طبي ــة لغاي ــة زاللي ــواد غذائي ــة، م الغذائي
صيدالنيــة، الدهايــدات لغايــات صيدالنيــة، مبيــدات طحالــب، 
الجينــات، مركبــات  الغذائيــة تحتــوي عــى  للحميــة  مكمــالت 
الجينــات لغايــات صيدالنيــة، يوديــدات قلويــة لغايــات صيدالنيــة، 
أشــباه قلويــات لغايــات طبيــة، خليــط مــن معــادن نفيســة ألغراض 
طــب االســنان، حليــب اللــوز لغايــات صيدالنيــة، مســتحرضات 
ــوم  ــبتات( األملني ــالت )أس ــة، خ ــات صيدالني ــريا لغاي ــار االلوف صب
لغايــات صيدالنيــة، مالغــم لألســنان، أحــامض أمينيــة لغايــات 
ــكنات،  ــدرات، مس ــة، مخ ــات بيطري ــة لغاي ــامض أميني ــة، أح طبي
لحــاء األنغوســتورة لغايــات طبيــة، غســول للحيوانــات، طــاردات 
لالمــراض  مضــادة  مســتحرضات  حيويــة،  مضــادات  ديــدان، 
ــات  ــادة للطفيلي ــواق مض ــد، أط ــادة للتأكس ــوب مض ــة، حب الفطري
للحيوانــات، مســتحرضات مضــادة للطفيليــات، أســاور مضــادة 
مضــادة  مســتحرضات  معقــامت،  معقــم،  قطــن  للروماتيــزم، 
ــة،  ــات طبي ــهية لغاي ــات الش ــهية، كابت ــت الش ــوب كب ــول، حب للتب
قطــن معقم،شــاي للمصابــن بالربــو، رساويــل حفاضــات لألطفــال 
ــة  ــتحرضات بكتريي ــة، مس ــموم بكتريي ــات(، س ــل حفاض )رساوي
البكتــريي،  لألســتنبات  مــرق  والبيطــري،  الطبــي  لإلســتخدام 
أوســاط لألســتنبات البكتــريي، مســتحرضات بكترييــة لإلســتخدام 
ــمية  ــتحرضات بلس ــة، مس ــات طبي ــم لغاي ــري، بلس ــي والبيط الطب
ــض،  ــامدات حي ــة، ض ــامدات صحي ــامدات، ض ــة، ض ــات طبي لغاي
لغايــات طبيــة،  الشــجر  لحــاء  لغايــات طبيــة،  اربطــة الصقــة 
مســتحرضات إســتحامم طبيــة، أمــالح إســتحامم لغايــات طبيــة، 
مســتحرضات أســتحامم عالجيــة، مغاطــس أكســجن، أمــالح 
ــل  ــة )املنادي ــوط الصحي ــة للف ــة، أحزم ــاه املعدني ــس املي ملغاط
مبيــدات  صيدالنيــة،  لغايــات  الصــودا  بيكربونــات  الصحيــة(، 
مســتحرضات  طبيــة،  لغايــات  حيويــة  مســتحرضات  حيويــة، 
حيويــة للغايــات البيطريــة، مســتنبتات نســيجية حيويــة لغايــات 
صيدالنيــة، دم لغايــات طبيــة، بالزمــا الــدم، مــالط العظــم لغايــات 
ــات  ــاور لغاي ــريي، أس ــتنبات البكت ــرق لإلس ــة، م ــة وتجبريي جراحي
ــائد  ــي، وس ــتخدام الطب ــد لإلس ــكري مع ــرىض الس ــز مل ــة، خب طبي
لإلرضــاع، بــروم لغايــات صيدالنيــة، مســتحرضات توســيع الشــعب 
الهوائيــة، ضاممــات الوكعــة، مســتحرضات لعــالج الحــروق، نواتــج 
ثانويــة مــن معالجــة الحبــوب )لغايــات طبيــة(، كبســوالت لغايــات 
صيدالنيــة، أقــراص مطيبــة لغايــات صيدالنيــة، مســتحرضات 
ــات  ــور لغاي ــت الكاف ــة، زي ــات طبي ــور لغاي ــل، كاف ــأة، كالوم للجس

ــا ــكاكر لغ ــة، س طبي

In Respect of: Application is herby mad for Registration of 
Trade mark(5) inClass (5) in respect of (a Pharmaceutical 
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. Abrasives (Dental-
,Absorbent cotton, Absorbent wadding, Acaricides, Acetates 
for pharmaceutical purposes, Acids for pharmaceutical 
purposes, Aconitine, Adhesive bands for medical purposes, 
Adhesive plaster, Depuratives, Disinfectants for chemical 
toilets.: Abrasives (Dental-) ،Absorbent cotton ،Absorbent 
wadding ،Acaricides ،Acetates for pharmaceutical purposes 
،Acids for pharmaceutical purposes ،Aconitine ،Adhesive 
bands for medical purposes ،Adhesive plaster ،Adhesive tapes 
for medical purposes ،Adhesives (Fly catching-) ،Adhesives 
for dentures ،Adjuvants for medical purposes ،Air deodorising 
preparations ،Air purifying preparations ،Albumin dietary 
supplements ،Albuminous foodstuffs for medical purposes 
،Albuminous preparations for medical purposes ،Alcohol 
for pharmaceutical purposes ،Aldehydes for pharmaceutical 
purposes ،Algicides ،Alginates for pharmaceutical purposes 
،Alkaline iodides for pharmaceutical purposes ،Alkaloids 
for medical purposes ،Alloys of precious metals for dental 
purposes ،Almonds (Milk of-) for pharmaceutical purposes 
،Aloe vera preparations for pharmaceutical purposes 
،Aluminium acetate for pharmaceutical purposes ،Amalgams 
(Dental-) ،Amino acids for medical purposes ، Amino acids 
for veterinary purposes ،Anaesthetics ،Analgesics ،Angostura 
bark for medical purposes ،Animal washes ،Anthelmintics 
،Antibiotics ،Anticryptogamic preparations ،Antioxidant pills 
،Antiparasitic collars for animals ،Antiparasitic preparations 
،Anti-rheumatism bracelets ،Anti-rheumatism rings ،Antiseptic 
cotton ،Antiseptics ،Anti-uric preparations ،Appetite 
suppressant pills ،Appetite suppressants for medical purposes 
،Aseptic cotton ،Asthmatic tea ،Babies’ napkin-pants [diaper-
pants] ،Bacterial poisons ،Bacterial preparations for medical 
and veterinary use ،8 Bacteriological cultures (Bouillons 
for-) ،Bacteriological cultures (Media for-) ،Bacteriological 
preparations for medical and veterinary use ،Balms for 
medical purposes ،Balsamic preparations for medical purposes 
،Bandages for dressings، ،Bandages (Hygienic-) ،Bandages 
(Menstruation-) ،Bands (Adhesive-), for medical purposes 
،Barks for pharmaceutical purposes ،Bath preparations, 
medicated ،Bath salts for medical purposes ،Bath (Therapeutic 
preparations for the-) ،Baths (Oxygen-) ،Baths (Salts for 
mineral water-) ،Belts for sanitary napkins [towels ،Bicarbonate 
of soda for pharmaceutical purposes ،Biocides ،Biological 
preparations for medical purposes ،Biological preparations for 
veterinary purposes ،Biological tissue cultures for veterinary 
purposes ،Bismuth preparations for pharmaceutical purposes 
،Bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes ،Blood for 
medical purposes ،Blood plasma ،Bone cement for surgical and 
orthopaedic purposes ،Bouillons for bacteriological cultures 
،Bracelets for medical purpose\ ،Bread (Diabetic-) adapted for 
medical use ،Breast-nursing pads ،Bromine for pharmaceutical 
purposes ،Bronchodilating preparations ،Bunion pads ،Burns 
(Preparations for the treatment of-) ،By-products of the 
processing of cereals for dietetic or medical purposes ،Cachets 
for pharmaceutical purposes ،Cachou for pharmaceutical 
purposes ،Callouses (Preparations for-) ،
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يــات طبيــة، ســكاكر ممزوجــة مبــواد طبيــة، مســحوق مــن الــذراح 
كبســوالت لألدويــة، كبســوالت لغايــات صيدالنيــة، كربولينيــوم 
)مبيــد طفيليــات(، مكمــالت للحميــة الغذائيــة مــن الكيســن، زيــت 
خــروع لغايــات طبيــة، غســوالت للامشــية، أقــالم كاوية،مــواد 
كاويــة لغايــات صيدالنيــة، خشــب أرز يســتعمل كطــارد للحــرات، 
ــات  ــيلولوز لغاي ــريات س ــة، أث ــات صيدالني ــيلولوز لغاي ــرات س إس
ــة  ــات صيدالني ــم لغاي ــات، فح ــر الحيوان ــالط لحواف ــة، م صيدالني
الكهربــايئ،  القلــب  مخطــط  ألقطــاب  كيميائيــة  موصــالت   ،
مســتحرضات كيميائيــة لغايــات طبيــة، كواشــف كيميائيــة لغايــات 
علكــة  صيدالنيــة،  كيميائيــة  مســتحرضات  بيطريــة،  أو  طبيــة 
لغايــات طبيــة، مســتحرضات للــرث )التثليــج(، كينولــن لغايــات 
طبيــة، كلوروفــروم، ســجائر بــدون تبــغ لغايــات طبيــة، مــواد مزيلة 
للروائــح املريحــة مــن املالبــس واالنســجة، كوكائــن، زيــت كبــد 
ــن  ــات، كولودي ــات الحيوان ــادة للطفيلي ــواق مض ــد، أط ــمك الق س
لغايــات صيدالنيــة، قطــرة، ضــامدات، موصــالت كيميائــة القطــاب 
مخطــط القلــب الكهربــايئ، لحــاء الكونــدور انجــو لغايــات طبيــة، 
حلويــات دوائيــة، أدويــة لعــالج اإلمســاك، مســتحرضات تنظيــف 
العدســات الالصقــة، محاليــل تســتخدم للعدســات الالصقــة، موانــع 
لغايــات طبيــة، عالجــات  حمــل كيميائيــة، بخاخــات منشــطة 
ــة،  ــات طبي ــن لغاي ــدم ، قط ــامري الق ــات مس ــدم، حلق ــامري الق مس
ــة،  ــات صيدالني ــري لغاي ــدة الطرط ــيطة، زب ــروح البس ــات الج لصق
ــتنبتات  ــوك، مس ــب املل ــاء ح ــة، لح ــات صيدالني ــوت لغاي كريوس
كائنــات عضويــة دقيقــة لإلســتخدام الطبــي والبيطــري، كــورا، 
مســتحرضات صيدالنيــة لعــالج قرة الــراس، عقارات مســتخلصة 
بالغــيل لغايــات صيدالنيــة، مــواد حاكــة لألســنان، مالغــم لالســنان، 
مــالط لألســنان، مــواد بصمــة لالســنان، الكيــه لألســنان، صمــغ 
مصطــكاوي لألســنان، مزيــالت روائــح كريهــة للمالبــس واألنســجة، 
مزيــالت الروائــح الكريهــة بخــالف مــا هــو مســتخدم لإلنســان أو 
الحيــوان، مطهــرات، منظفــات لغايــات طبيــة، خبــز ملــرىض الســكر 
معــد لألســتخدام الطبــي، مســتحرضات كيميائيــة لتشــخيص 
رساويــل  طبيــة،  لغايــات  تشــخيص  مســتحرضات  الحمــل، 
دياســتارز  لألطفــال(،  )فــوط  حفاضــات  لإلطفــال،  حفاضــات 
لغايــات طبيــة، مكمــالت للحميــة الغذائيــة للحيوانــات، مروبــات 
حميــة معــدة لغايــات طبيــة، أغذيــة حميــة معــدة لغايــات طبيــة، 
مــواد حميــة معــدة لإلســتخدام الطبــي، عالجــات مهضمــة لغايــات 
ــرات  ــة، مطه ــات طبي ــبث لغاي ــت الش ــن، زي ــة، ديجيتال صيدالني
صحيــة،  إلغــراض  مطهــرات  الجــروح،  لتنظيــف  كيميائيــة 
ــكالب،  ــاردات لل ــكالب، ط ــوالت لل ــكالب، غس ــن( لل ــوالت )لوش غس
مســتحرضات اغتســال لغايــات طبيــة ، ضــامدات طبيــة، ضــامدات 
لغايــات طبيــة، مســتحرضات  جراحيــة، رشاب دوايئ، عقاقــري 
للقضــاء عــى فطــر العفــن الجــاف، موصــالت كيميائيــة إلقطــاب 
مخطــط القلــب الكهربــايئ، موصــالت كيميائيــة ألقطــاب مخطــط 
القلــب الكهربــايئ، إكســريات )مســتحرضات صيدالنيــة(، مكمــالت 
للحميــة الغذائيــة مــن األنزميــات، مســتحرضات إنزمييــة لغايــات 
طبيــة، مســتحرضات إنزمييــة لغايــات بيطريــة، إنزميــات لغايــات 
طبيــة، إنزميــات لغايــات بيطريــة، ارجــوت لغايــات صيدالنيــة، 
ــة، أوراق  ــريات لغايــات صيدالني ــة، أث ــرات لغايــات صيدالني إس
ــات  ــور لغاي ــجر الكاف ــة، أوراق ش ــات صيدالني ــور لغاي ــجر الكاف ش
طبيــة،  لغايــات  عيــون  لصقــات  ُمســهلة،  أدويــة  صيدالنيــة، 
ــر  ــة، خامئ ــات طبي ــامر لغاي ــى، ش ــات الحم ــن، مخفف ــول الع غس
اليــاف للحميــة  الغذائيــة،  اليــاف للحميــة  لغايــات صيدالنيــة، 
الغذائيــة، صناديــق إســعافات أوليــة معبــأة، دقيــق الســمك لغايــات 
صيدالنيــة، مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى بــزر الكتــان، 
بــزر كتــان لغايــات صيدالنيــة، وجبــة بــزر كتــان لغايــات صيدالنيــة، 
مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى زيــت بــزر الكتــان ، دقيــق 
ــق  ــة، لواص ــات صيدالني ــت لغاي ــور الكربي ــة، زه ــات صيدالني لغاي
للقضــاء  مســتحرضات  الذبــاب،  إلتقــاط  ورق  الذبــاب،  التقــاط 
ــات  ــال، عالج ــع واألطف ــة للرض ــاب، أغذي ــراء للذب ــاب، غ ــى الذب ع
لتعــرق اإلقــدام، الدهايــك فورميــك لغايــات صيدالنيــة، مراهــم 
لســعة الــربد لغايــات صيدالنيــة، كــرات تبخــري، أعــواد تبخــري، 
ــض  ــات، حم ــدات فطري ــة، مبي ــات طبي ــري لغاي ــتحرضات تبخ مس
جاليــك لغايــات صيدالنيــة، صمــغ كمبــودي لغايــات طبيــة، غــازات 
ــة،  ــات طبي ــالم( لغاي ــد، جيالتن)ه ــاش لتضمي ــة، ش ــات طبي لغاي
جنطيــان لغايــات صيدالنيــة، مبيــدات جراثيــم، مكمــالت للحميــة 

ــوز،  ــى جلوك ــوي ع ــة تحت الغذائي

Calome ،Camphor for medical purposes\ ،Camphor oil for 
medical purposes ،Candy for medical purposes ،Candy, 
medicated ،Cantharides (Powder of-) ،Capsules for medicines 
،Capsules for pharmaceutical purposes ،Carbolineum 
[parasiticide] ،Casein dietary supplements ،Castor oil for 
medical purposes ،Cattle washes ،Caustic pencils ،Caustics 
for pharmaceutical purposes ،Cedar wood for use as an 
insect repellent ،Cellulose esters for pharmaceutical purposes 
،Cellulose ethers for pharmaceutical purposes ،Cement for 
animal hooves ،Charcoal for pharmaceutical purposes ،Chemical 
conductors for electrocardiograph electrodes ،Chemical 
preparations for medical purposes ،Chemical preparations 
for pharmaceutical purposes ،Chemical preparations for 
veterinary purposes ،Chemical reagents for medical or 
veterinary purposes ،Chemico-pharmaceutical preparations 
،Chewing gum for medical purposes ،Chilblain preparations 
،Chinoline for medical purposes ،Chloroform ،Cigarettes 
(Tobacco-free-) for medical purposes ،Cinchona for medical 
purposes ،Cleaning preparations (Contact lens-) ،textiles and-
) for deodorants (Clothing ،Cocaine ،Cod liver oil ،Collars 
for animals (Antiparasitic-) ،Collodion for pharmaceutical 
purposes ،Collyrium ،Compresses ،Conductors (Chemical-) 
for electrocardiograph electrodes. ، Condurango bark for 
medical purposes ،Confectionery, medicated ،Constipation 
(Medicines for alleviating-) ،Contact lens cleaning preparations 
،Contact lenses (Solutions for use with-) ،Contraceptives 
(Chemical-). ،Cooling sprays for medical purposes ،Corn 
remedies ،Corn rings for the feet ،Cotton for medical 
purposes ،Court plaster ،Cream of tartar for pharmaceutical 
purposes ،Creosote for pharmaceutical purposes ،Croton bark 
،Cultures of microorganisms for medical and veterinary use ، 
Curare ،Dandruff (Pharmaceutical preparations for treating-) 
،Decoctions for pharmaceutical purposes ،Dental abrasives 
،Dental amalgams ،Dental cements ،Dental impression 
materials ،Dental lacquer ،Dental mastics ،Dentures (Adhesives 
for-) ،Deodorants for clothing and textiles ،Deodorants, other 
than for human beings or for animals ،Depuratives ،Detergents 
for medical purposes ،Diabetic bread adapted for medical use 
،Diagnosis of pregnancy (Chemical preparations for the-) 
،Diagnostic preparations for medical purposes ،Diaper-pants 
(Babies’-) ،Diapers [babies’ napkins] ،Diastase for medical 
purposes ،Dietary supplements for animals ،Dietetic beverages 
adapted for medical purposes ،Dietetic foods adapted for 
medical purposes ،Dietetic substances adapted for medical 
use ،Digestives for pharmaceutical purposes ،Digitalin ،Dill 
oil for medical purposes ،Disinfectants for chemical toilets 
،Disinfectants for hygiene purposes ،Dog lotions ،Dog 
washes ،Dogs (Repellents for-) ،Douching preparations for 
medical purposes ،Dressings, medical ،Dressings (Surgical-) 
،Drinks (Medicinal-) ،Drugs for medical purposes ،Dry rot 
fungus (Preparations for destroying-). ،Electrocardiograph 
electrodes (Chemical conductors for -) ،Electrodes (Chemical 
conductors for electrocardiograph -) ،Elixirs [pharmaceutical 
preparations] ،Enzyme dietary supplements ،Enzyme 
preparations for medical purposes ،Enzyme preparations for 
veterinary purposes ،Enzymes for medical purposes ،Enzymes 
for veterinary purposes، Ergot for pharmaceutical purposes 
،Esters for pharmaceutical purposes ،Ethers for pharmaceutical 
purpose ،Eucalyptol for pharmaceutical purpose ،Eucalyptol for 
pharmaceutical purpose ،Evacuants ،Eyepatches for medical 
purposes ،Eye-washes ،Febrifuges ،Fennel for medical purposes 
،Ferments for pharmaceutical purposes ،Ferments (Milk-) for 
pharmaceutical purposes ،Fiber (dietary-) ،Fibre (dietary-) 
،First-aid boxes, filled ،Fish meal for pharmaceutical purposes 
،supplements dietary Flaxsee ،Flaxseed for pharmaceutical 
purposes ،Flaxseed meal for pharmaceutical purposes 
،supplements dietary oil F ،Flour for pharmaceutical purposes 
،Flowers of sulphur for pharmaceutical purposes ،Fly catching 
adhesives ،Fly catching paper ،Fly destroying preparations 
،Fly glue ،Food for babies ،Foot perspiration (Remedies for-
) ،Formic aldehyde for pharmaceutical purposes ،Frostbite 
salve for pharmaceutical purposes. ،Fumigating pastilles 
،Fumigating sticks ،Fumigation preparations for medical 
purposes ،Fungicides ،Gallic acid for pharmaceutical purposes 
،Gamboge for medical purposes ،Gases for medical purposes 
،Gauze for dressings ،Gelatine for medical purposes. ،Gentian 
for pharmaceutical purposes ،Germicides ،supplements dietary 
Glucos ،Glucose for medical purposes ،
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جلوكــوز لغايــات طبيــة، غــراء للذبــاب، جليرسيــن لغايــات طبيــة، 
مــاء جــوالرد،  الجليــرسول، مالغــم ذهبيــة لألســنان،  فســفات 
دهــون لغايــات طبيــة، دهــون لغايــات بيطريــة، جواياكــول لغايــات 
)الغرجــون،  الغرجــن  بلســم  طبيــة،  لغايــات  صمــغ  صيدالنيــة، 
ــتحرضات  ــن، مس ــد دم، هيموجلوب ــة، مول ــات طبي ــان( لغاي الغرج
دوائيــة  مســتحرضات  الــدم،  نــزف  إليقــاف  أقــالم  للبواســري، 
لنمــو الشــعر، أدوات الالم الــراس، أقــالم الالم الــراس، مولــد دم، 
نــزف  إليقــاف  أقــالم  للبواســري،  مســتحرضات  هيموجلوبــن، 
ــاب  ــاب، أعش ــدات اعش ــة، مبي ــات طبي ــاب لغاي ــاي اعش ــدم، ش ال
تدخــن لغايــات طبيــة، مــالط لحوافــر الحيوانــات، خالصــات 
ــة،  ــات طبي ــات لغاي ــة، هرمون ــات صيدالني ــار لغاي ــة الدين حشيش
هيــدر اســتن، هيــدر اســتبينن، كلــورال مميــه لغايــات صيدالنيــة، 
ــع  ــة، رق ــامدات صحي ــة، ض ــات طبي ــن لغاي ــيد هيدروج بريوكس
جراحيــة )انســجة حيــة(، بخــور طــارد للحــرات، فــوط للمصابــن 
ــة،  ــات دوائي ــلس، منقوع ــن بالس ــة للمصاب ــوط ماص ــلس، ف بالس
بخــور طــارد للحــرات، طــاردات حــرات، مبيــدات حــرات، 
يــود  لغايــات صيدالنيــة،  يوديــدات  الصناعــي،  للتلقيــح  منــي 
لغايــات صيدالنيــة، يودوفــورم، طحلــب ايرلنــدي لغايــات طبيــةـ، 
نظائــر لغايــات طبيــة، جلبــا، فازلــن لغايــات طبيــة، أقــراص محــالة 
طبيــة، رساويــل للحيــض، رساويــل صحيــة، الكيــه لألســنان، دقيق 
ــات،  ــادة الريق ــتحرضات إب ــوز، مس ــال(، الكت ــع واألطف لبني)للرض
ملينــات، مــاء الرصــاص، مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى 
ليســيثن، ليســيثن لغايــات طبيــة، دود العلــق لغايــات طبيــة، 
ــكنة،  ــم مس ــة، مراه ــات صيدالني ــس لغاي ــن الكل ــتحرضات م مس
مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى بــزر الكتــان، بــزر الكتــان 
لغايــات صيدالنيــة، دقيــق بــزر الكتــان لغايــات صيدالنيــة، مكمالت 
للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى زيــت بــزر الكتــان، ضــامدات 
صيدالنيــة،  لغايــات  الســوس  عــرق  طبيــة،  لغايــات  كتانيــة 
غســوالت )لوشــن( لغايــات صيدالنيــة، غســوالت )لوشــن( لغايــات 
ــة،  ــن( صيدالني ــوالت )لوش ــة بغس ــة مرب ــل ورقي ــة، منادي بيطري
أقــراص دواء لغايــات صيدالنيــة، لوبولــن لغايــات صيدالنيــة، 
لغايــات  )ملــت(  منبــت  شــعري  صيدالنيــة،  لغايــات  مغنيســيا 
صيدالنيــة، مروبــات حليــب مملــت لغايــات طبيــة، لحــاء القــرام 
لغايــات صيدالنيــة، أوســاط لالســتنبات البكتــريي، كحــول دوايئ، 
رشاب دوايئ، مســتحرضات دوائيــة لنمــو الشــعر، أعشــاب دوائيــة، 
ــاي دوايئ،  ــة، ش ــذور دوائي ــة، ج ــوت دوائي ــة، زي ــات دوائي منقوع
ــنان،  ــب االس ــراض ط ــة ألغ ــة، ادوي ــة ومعلب ــة محمول ــب ادوي عل
أوســاط  بيطريــة،  لغايــات  أدويــة  البريــة،  لإلغــراض  أدويــة 
لالســتنباط البكتــريي، مــاء امليلســيا لغايــات صيدالنيــة، ضــامدات 
ــول،  ــض، منث ــة للحي ــدادات قطني ــض، س ــل للحي ــض، رساوي للحي
مراهــم زئبقيــة، مســتحرضات ألبــادة الفــرئان، مســتنبتات كائنــات 
عضويــة دقيقــة لالســتخدام الطبــي والبيطــري، مــواد مغذيــة 
عضويــة  كائنــات  مســتحرضات  الدقيقــة،  العضويــة  للكائنــات 
دقيقــة لالســتخدام الطبــي والبيطــري، مســتحرضات كيميائيــة 
لعــالج العفــن الفطــري، خامئــر الحليــب لغايــات صيدالنيــة، حليــب 
لــوز لغايــات صيدالنيــةـ، ســكر الحليــب لغايــات صيدالنيــة، دهــن 
للحلــب، مكمــكالت معدنيــة اىل الغــذاء، امــالح مياه معدنيــة، مياه 
ــة  ــمع قولب ــة، ش ــات صيدالني ــاع لغاي ــة، نعن ــات طبي ــة لغاي معدني
ألطبــاء األســنان، فــرو خلــد لغايــات صيدالنيــة، طحلــب ايرلنــدي 
لغايــات طبيــة، طــن للمغاطــس، طــن دوايئ، خــردل لغايــات 
صيدالنيــة، زيــت خــردل لغايــات طبيــة، كــامدات خــردل، كــامدات 
خــردل، لحــاء اإلهليــج لغايــات صيدالنيــة، رساويــل حفاضــات 
ــلس،  ــن بالس ــوط للمصاب ــات( ف ــال )حفاض ــوط أطف ــال، ف لإلطف
منومــات، مهدئــات أعصــاب، مســتحرضات البــادة الحيوانــات 
ــالت  ــارة، مكم ــات الض ــى النبات ــاء ع ــتحرضات للقض ــارة، مس الض
غذائيــة لغايــات طبيــة، مــواد مغذيــة للكائنــات العضويــة الدقيقــة، 
زيــت كبــد ســمك القــد، زيــت تربنتــن لغايــات صيدالنيــة، زيــوت 
دوائيــة، مراهــم لغايــات صيدالنيــة، مســتحرضات افيــون، افيــون، 
مرهــم الصابــون، مســتحرضات املــداواة بخالصــات األعضــاء 
او الغــدد، مســتحرضات العــالج العضويــة، مغاطــس اكســجن، 
الوكعــة،  ضاممــات  ارضــاع،  وســائد  طبيــة،  لغايــات  أكســجن 
ــل  ــلس رساوي ــن بالس ــة للمصاب ــل ماص ــة، رساوي ــل صحي رساوي
صحيــة، بطانــات رساويــل )صحيــة(، ورق لصقــات الخــردل، ورق 
كــامدات الخــردل، مبيــدات طفيليــات، أقــراص طبيــة محــاله 

ــة، ــات صيدالني لغاي

Glue (Fly-) ،Glycerine for medical purposes ،Glycerophosphates 
،Gold (Dental amalgams of-) ،Goulard water ،Greases for 
medical purposes ،Greases for veterinary purposes ،Guaiacol 
for pharmaceutical. ،Gum for medical purposes ،Gurjun 
[gurjon, gurjan] balsam for medical purposes. ،Haematogen 
،Haemoglobin ،Haemorrhoid preparations ،Haemostatic 
pencils ، Hair growth preparations (Medicinal-) ، Headache 
(Articles for-) ، Headache pencils ،Hematogen ،Hemoglobin 
،Hemorrhoid preparations ،Hemostatic pencils ،Herbal teas 
for medical purposes ،Herbicides ،erbs (Medicinal-) ،Herbs 
(Smoking-) for medical purposes ،Hooves (Cement for animal-) 
،Hops (Extracts of-) for pharmaceutical purposes ،Hormones 
for medical purposes ،Hydrastine ،Hydrastinine ،Hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes ،Hydrogen peroxide for 
medical purposes ،Hygienic bandages ،Implants (Surgical-) 
[living tissues] ،Incense (Insect repellent-) ،Incontinents 
(Napkins for-) ،Incontinents (Pants, absorbent, for-) ،Infusions 
(Medicinal-) ،Insect repellent incense ،Insect repellents 
،Insecticides ،Insemination (Semen for artificial-) ،Iodides 
for pharmaceutical purposes KIodine for pharmaceutical 
purposes ،Iodoform ،Irish moss for medical purposes ،Isotopes 
for medical purposes ،Jalap ،Jelly (Petroleum-) for medical 
purposes ،Jujube, medicated ،Knickers (Menstruation-) 
،Knickers (Sanitary-) ،Lacquer (Dental-) ،Lacteal flour for 
babies ،Lactose ،Larvae exterminating preparations ،Laxatives 
،Lead water ،Lecithin dietary supplements ،Lecithin for medical 
purposes ،Leeches for medical purposes ،Lime (Preparations 
of-) for pharmaceutical purposes ،Liniments ،Linseed dietary 
supplements ،Linseed for pharmaceutical purposes ،Linseed 
meal for pharmaceutical purposes ،Linseed oil dietary 
supplements ،Lint for medical purposes ،Liquorice for 
pharmaceutical purposes ،Lotions for pharmaceutical purposes 
،Lotions for veterinary purposes ،Lotions (Tissues imp 
regnated with pharmaceutical-) KLozenges for pharmaceutical 
purposes KLupulin for pharmaceutical purposes ،Magnesia for 
pharmaceutical purposes ،Malt for pharmaceutical purposes 
،Malted milk beverages for medical purposes ،Mangrove bark 
for pharmaceutical purposes ،Mastics (Dental-) ،Meal for 
pharmaceutical purposes ،Media for bacteriological cultures 
،Medicinal alcohol ،Medicinal drinks ،Medicinal hair growth 
preparations ،Medicinal herbs ،Medicinal infusions ،Medicinal 
oils ،Medicinal roots ،Medicinal tea ،Medicine cases, portable, 
filled ،Medicines for dental purposes ،Medicines for human 
purposes ،Medicines for veterinary purposes ،Mediums 
(Bacteriological culture-) ،Melissa water for pharmaceutical 
purposes ،Menstruation bandages ،Menstruation knickers 
،Menstruation tampons ،Menthol ،Mercurial ointments ،Mice 
(Preparations for destroying-) ،Microorganisms (Cultures of-) 
for medical and veterinary use ،Microorganisms (Nutritive 
substances for-) ،Microorganisms (Preparations of-) for 
medical and veterinary use ،Mildew (Chemical preparations 
to treat-) ،Milk ferments for pharmaceutical purposes ،Milk 
of almonds for pharmaceutical purposes ،Milk sugar for 
phrmaceutical purposes ،Milking grease ،Mineral food 
supplements ،Mineral water salts ،Mineral waters for medical 
purposes ،Mint for pharmaceutical purposes ،Molding wax 
for dentists ،Moleskin for medical purposes ،Moss (Irish-) 
for medical purposes ،Mothproofing paper ،Mothproofing 
preparations ،Moulding wax for dentists ،Mouthwashes for 
medical purposes ،Mud for baths ،Mud (Medicinal-) ،Mustard 
for pharmaceutical purposes ،Mustard oil for medical purposes 
،Mustard plasters ،Mustard poultices ،Myrobalan bark for 
pharmaceutical purposes ،Napkin-pants (Babies’-) ،Napkins 
(Babies’-) [diapers] ،Napkins for incontinents ،Narcotics 
،Nervines نNoxious animals (Preparations for destroying-) 
،Noxious plants (Preparations for destroying-)، Nutritional 
supplements ،Nutritive substances for microorganisms ،Oil 
(Cod liver-) ،Oil of turpentine for pharmaceutical purposes ،Oils 
(Medicinal-) ،Ointments for pharmaceutical purposes ،Opiates 
،Opium ،Opodeldoc ، Opotherapy preparations ،Organotherapy 
preparations ،Oxygen baths ،Oxygen for medical purposes 
،Pads (Breast-nursing-) ،Pads (Bunion-) ،Panties (Sanitary-) 
،Pants, absorbent, for incontinents ،Pants (Sanitary-) ،Panty 
liners [sanitary] ،Paper for mustard plasters ،Paper for mustard 
poultices ،Paper (Mothproof-) ،Parasiticides ،Pastilles for 
pharmaceutical purposes ،Pastilles (Fumigating-) ،
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 كــرات تبخــري، مســحوق اللؤلــؤة لغايــات طبيــة، بكتــن لغايــات صيدالنيــة، 
بيســينات لغايــات صيدالنيــة، ببتونــات لغايــات صيدالنيــة، مزلقــات جنســية 
شــخصية، مبيــدات آفــات، فازلــن لغايــات طبيــة، مســتحرضات صيدالنيــة، 
ــة،  ــات صيدالني ــول لغاي ــراس، فن ــرة ال ــالج ق ــة لع ــتحرضات صيدالني مس
الفلكــرسة،  لعــالج  كيميائيــة  مســتحرضات  صيدالنيــة،  لغايــات  فســفات 
مســتحرضات للقضــاء عــى النباتــات الضــارة، بالزمــا الــدم، لصقــات لغايــات 
ــى  ــوي ع ــة تحت ــة الغذائي ــالت للحمي ــموم، مكم ــردل، س ــات خ ــة، لصق طبي
ــنان،  ــم االس ــالن الطق ــة، بورس ــات طبي ــة لغاي ــم عطري ــاح، مراه ــوب اللق حب
ــن  ــحوق م ــردل، مس ــامدات خ ــامدات، ك ــة، ك ــات طبي ــيوم لغاي ــالح بوتاس ام
للحميــة  مكمــالت   ، الحمــل  لتشــخيص  كيميائيــة  مســتحرضات  الــذراح، 
الغذائيــة تحتــوي عــى العكــرب، عكــرب لغايــات صيدالنيــة، مكمــالت للحميــة 
الغذائيــة بروتينيــة، مكمــالت بروتينيــة للحيوانــات، مســهالت، مســحوق 
ــات  ــن لغاي ــة، كين ــات طبي ــرباش لغاي ــة، ك ــات طبي ــيا لغاي ــوان، كوس االقح
طبيــة، كينــا لغايــات طبيــة، مــواد مشــعة لغايــات طبيــة، مــواد تباين اشــعاعي 
لغايــات طبيــة، راديــوم لغايــات طبيــة، ســم فــرئان، كواشــف كيميائيــة 
الجنــي،  النشــاط  الضعــاف  مســتحرضات  بيطريــة،  او  طبيــة  لغايــات 
عالجــات لتعــرق االقدامـــ ، عالجــات للتعــرق، طــاردات الــكالب، طــاردات 
ــزم،  ــادة للروماتي ــات مض ــة، حلق ــات صيدالني ــد لغاي ــذور الراون ــرات، ج الح
جــذور دوائيــة، مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى هــالم ملــيك، هــالم 
ــات  ــالح لغاي ــنان، ام ــب االس ــراض ط ــاط ألغ ــة، مط ــات صيدالني ــيك لغاي مل
طبيــة، امــالح ملغاطــس امليــاه املعدنيــة، امــالح امليــاه املعدنيــة، رساويــل 
ســدادات  صحيــة،  رساويــل  صحيــة،  كــامدات  صحيــة،  فــوط  صحيــة، 
ــة  ــة، اربط ــات طبي ــاع لغاي ــذور الفش ــة، ج ــامدات صحي ــة، ض ــة صحي قطني
الكتــف ألغــراض جراحيــة، مــاء البحــر لالســتحامم الــدوايئ، مســكنات، 
ــال،  ــة باالمص ــة معالج ــي، ادوي ــح الصناع ــي للتلقي ــن( دوايئ، من ــب )ط راس
امصــال، مجففــات عوامــل تجفيــف لغايــات طبيــة، مســتحرضات صيدالنيــة 
للعنايــة بالبــرة، حبــوب تنحيــف، مســتحرضات طبيــة ألغــراض التنحيــف، 
ــة،  ــات طبي ــن لغاي ــاب تدخ ــم، اعش ــالح للش ــزاق، ام ــادة الب ــتحرضات إب مس
ــل  ــة، محالي ــب الرب ــتحرضات تجدي ــة، مس ــات طبي ــوم لغاي ــالح الصودي ام
للعدســات الالصقــة، مذيبــات إلزالــة اللصقــات، منومــات، ضــامدات اســفنجية، 
نشــا ألغــراض الحميــة او لغايــات صيدالنيــة، خاليــا جذعيــة لغايــات طبيــة، 
خاليــا جدعيــة لغايــات بيطريــة، مســتحرضات تعقيــم، مســتحرضات تجديب 
جبــس  لغايــات صيدالنيــة،  صمغــي  عــرق ســوس  الربــة، ســتريويدات، 
ــتحرضات  ــركنن، مس ــرات(، س ــت )مطه ــواد كربي ــي، اع ــواد تبخ ــق، اع الص
اليقــاف النزيــف، ســكر لغايــات طبيــة، ســلفوناميدات )ادويــة، اعــواد كربيــت 
)مطهــرات(، مراهــم لحــروق الشــمس، مســتحرضات لحــروق الشــمس لغايــات 
ــع  ــة، رق ــامدات جراحي ــل(، ض ــي )منادي ــامش جراح ــل، ق ــة، تحامي صيدالني
ــات  ــة، لصق ــات طبي ــة، رشاب لغاي ــل جراحي ــة(، منادي ــجة حي ــة )انس جراحي
تفتــة صمغيــة، حبــوب تســمري البــرة، ارشطــة الصقــة لغايــات طبيــة، 
ــهيل  ــتحرضات لتس ــنان، مس ــو االس ــادة حش ــة، م ــات صيدالني ــري لغاي طرط
التســنن، مزيــالت روائــح كريهــة للمالبــس واالنســجة، ميــاه حــارة، ثاميــول 
لغايــات صيدالنيــة، صبغــة يــود، صبغــات لغايــات طبيــة، مناديــل ورقيــة 
مربــة بغســوالت لوشــن صيدالنيــة، مناديــل جراحيــة، خالصــات تبــغ ) 
مبيــدات حريــة(، ســجائر بــدون تبــغ لغايــات طبيــة، مقويــات )أوديــة، فــوط 
صحيــة، مســتحرضات مــن عنــارص نــادرة لالســتخدام البــري والحيوانيــة، 
مهدئــات، تربنتــن لغايــات صيدالنيــة، مطاعيــم، غســوالت مهبليــة، طــاردات 
ديــدان، مســتحرضات البــادة الحــرات والحيوانــات الضــارة، منفطــات، 
ــتحرضات  ــروم، مس ــرض الك ــة م ــات ملعالج ــةـ، كياموي ــتحرضات بيطري مس
فيتامينيــة، ضــامدات اســفنجية، حشــوات لغايــات طبيــة، أقــالم ثاليــل، مــاء 
البحــر لالســتحامم الــدوايئ، ميــاه معدنيــة لغايــات طبيــة، مبيــدات اعشــاب 
ضــارة، مســتحرضات كيميائيــة لعــالج لفحــة الحنطة)الســواد(، مكمــالت 
للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى جنــن القمــح، مســتحرضات كيميائيــة لعــالج 
ســواد الحنطــة، مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى الخمــرية، خمــرية 

لغايــات صيدالنية.أســنان

Pearl powder for medical purposes ،Pectin for pharmaceutical purposes 
،Pepsins for pharmaceutical purposes ،Peptones for pharmaceutical 
purposes ،Personal sexual lubricants ،Pesticides ،Petroleum jelly 
for medical purposes ،Pharmaceutical preparations ،Pharmaceutical 
preparations for treating dandruff ،Phenol for pharmaceutical purposes 
،Phosphates for pharmaceutical purposes ،Phylloxera (Chemical 
preparations for treating-) ،Plants (Preparations for destroying Noxious 
-) ،Plasma (Blood-) ،Plasters for medical purposes ،Plasters (Mustard-) 
،Poisons ،Pollen dietary supplements ،Pomades for medical purposes 
،Porcelain for dental prostheses ،Potassium salts for medical purposes 
،Poultices ،Poultices (Mustard-) ،Powder of cantharides ،Pregnancy 
(Chemical preparations for the diagnosis of -) ،Propolis dietary 
supplements ،Propolis for pharmaceutical purposes ،Protein dietary 
supplements ،Protein supplements for animals ،Purgatives ،Pyrethrum 
powder ،Quassia for medical purposes ،Quebracho for medical purposes 
،Quinine for medical purposes ،Quinquina for medical purposes 
،Radioactive substances for medical purposes ،Radiological contrast 
substances for medical purposes ،Radium for medical purposes ،Rat poison 
،Reagents (Chemical-) for medical or veterinary purposes ،Reducing 
sexual activity (Preparations for-) ،Remedies for foot perspiration 
،Remedies for perspiration ،Repellents for dogs ،Repellents (lnsect-) 
،Rhubarb roots for pharmaceutical purposes ،Rings (Anti-rheumatism-) 
،Roots (Medicinal-) ،Royal jelly dietary supplements ،Royal jelly for 
pharmaceutical purposes ،Rubber for dental purposes ،Salts for medical 
purposes ،Salts for mineral water baths ،Salts (Mineral water-) ،Sanitary 
knickers ،Sanitary napkins ،Sanitary pads ،Sanitary panties ،Sanitary 
tampons ،Sanitary towels ،Sarsaparilla for medical purposes ،Scapulars for 
surgical purposes ،Sea water for medicinal bathing ،Sedatives ،Sediment 
(Medicinal-) [mud] ،Semen for artificial insemination ،Serotherapeutic 
medicines ،Serums ،Siccatives [drying agents] for medical purposes 
،Skin care (Pharmaceutical preparations for-) ،Slimming pills ،Slimming 
purposes (Medical preparations for-) ،Slug exterminating preparations 
،Smelling salts ،Smoking herbs for medical purposes ،Sodium salts for 
medical purposes ،Soil-sterilising preparations ،Solutions for contact 
lenses ،Solvents for removing adhesive plasters ،Soporifics ،Sponges 
(Vulnerary-) ،Starch for dietetic or pharmaceutical purposes ،Stem cells 
for medical purposes ،Stem cells for veterinary purposes ،Sterilising 
preparations ،Sterilising (Soil-) preparations ،Steroids ،Stick liquorice 
for pharmaceutical purposes ،Sticking plasters ،Sticks (Fumigating-) 
،Sticks (Sulphur-) [disinfectants] ،Strychnine ،Styptic preparations 
،Sugar for medical purposes ،Sulphonamides [medicines] ،Sulphur 
sticks [disinfectants] ،Sunburn ointments ،Sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes ،Suppositories ،Surgical cloth [tissues] ،Surgical 
dressings ،Surgical implants [living tissues] ،Surgical tissues ،Syrups 
for pharmaceutical purposes ،Taffeta plasters (Gummed-) ،Tanning pills 
،Tapes (Adhesive-), for medical purposes ،Tartar for pharmaceutical 
purposes ،Teeth filling material ،Teething (Preparations to facilitate-) 
،Textiles (Deodorants for clothing and-) ،Thermal water ،Thymol for 
pharmaceutical purposes ،Tincture of iodine ،Tinctures for medical 
purposes ،Tissues impregnated with pharmaceutical lotions ،Tissues 
(Surgical-) ،Tobacco extracts [insecticides] ،Tobacco-free cigarettes for 
medical purposes ،Tonics [medicines] ،Towels (Sanitary-) ،Trace elements 
(Preparations of-) for human and animal use ،Tranquillizers ،Turpentine 
for pharmaceutical purposes ،Vaccines ،Vaginal washes ،Vermifuges 
،Vermin destroying preparations ،Vesicants ،Veterinary preparations ،Vine 
disease treating chemicals ،Vitamin preparations ،Vulnerary sponges 
،Wadding for medical purposes ،Wart pencils ،Water (Sea-) for medicinal 
bathing ،Waters (Mineral-) for medical purposes ،Weedkillers ،Wheat 
blight [smut] (Chemical preparations to treat-) ،Wheat germ dietary 
supplements ،Wheat smut (Chemical preparations to treat-) ،Yeast dietary 
supplements ،Yeast for pharmaceutical purposes.

 In the name of: MESA NASRALLAH MOSTAFA ABUبأسم: ميساء نر الله مصطفى أبو محسن 
MOHSEN 

 Address: TUBASالعنوان: طوباس 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: البرية -البالوع- برج مول فلسطن 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 351

( 571)

 Trade Mark No.: 33651العالمة التجارية رقم: 33651 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 29/04/2018التاريخ: 2018/04/29 

مــن اجــل: املركبــات وأجهــزة النقــل الــربي أو الجــوي 
أو املــايئ. 

In Respect of: Vehicles; apparatus for locomotion 
by land, air or water 

 In the name of: abed al karem ahmad amenبأسم: عبد الكريم أحمد أمن البزره 
bizreh 

 Address: Nablus share’e jmal abd al naserالعنوان: نابلس - شارع جامل عبد النارص 

 Address for Services: Nablus share’e jmal abdعنوان التبليغ: نابلس - شارع جامل عبد النارص 
al naser 

( 572)

Trade Mark No.: 33652 العالمة التجارية رقم: 33652 

In Class: 12 يف الصنف: 12 

Date: 29/2018/04 التاريخ: 2018/04/29 

أو  الــربي  النقــل  وأجهــزة  املركبــات  اجــل:  مــن 
املــايئ.  أو  الجــوي 

 In Respect of: Vehicles; apparatus for
 locomotion by land, air or water

In the name of: abed al karem ahmad بأسم: عبد الكريم أحمد أمن البزره 
 amen bizreh

Address: Nablus share’e jmal abd al naser العنوان: نابلس - شارع جامل عبد النارص 

Address for Services: Nablus share’e jmal عنوان التبليغ: نابلس - شارع جامل عبد النارص 
 abd al naser
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( 573)

 Trade Mark No.: 33653العالمة التجارية رقم: 33653 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 29/04/2018التاريخ: 2018/04/29 

مــن اجــل: املركبــات وأجهــزة النقــل الــربي أو الجــوي 
أو املــايئ. 

In Respect of: Vehicles; apparatus for 
locomotion by land, air or water 

 In the name of: abed al karem ahmad amenبأسم: عبد الكريم أحمد أمن البزره 
bizreh 

 Address: Nablus share’e jmal abd al naserالعنوان: نابلس - شارع جامل عبد النارص 

 Address for Services: Nablus share’e jmal abdعنوان التبليغ: نابلس - شارع جامل عبد النارص 
al naser 

( 574)

 Trade Mark No.: 33654العالمة التجارية رقم: 33654 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 30/04/2018التاريخ: 2018/04/30 

 In Respect of: dates pasteمن اجل: العجوة عجينة التمر 

 In the name of: alnomoor for trading andبأسم: رشكة النمور للنقل والتجارة 
transportation 

 Address: hebronالعنوان: الخليل املنطقة الصناعية 0598548922 

الصناعيــة  املنطقــة  الخليــل  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 8 5 4 8 9 2 2

Address for Services: hebron 
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( 575)

 Trade Mark No.: 33655العالمة التجارية رقم: 33655 

 In Class: 6يف الصنف: 6 

 Date: 30/04/2018التاريخ: 2018/04/30 

 In Respect of: aluminium foil/aluminiumمن اجل: روالت قصدير /صحون القصدير 
container and tray 

 In the name of: sharikat al kathem llsinaa wa alبأسم: رشكة الكاظم للصناعة واالستثامر 
istethmar 

 Address: alkhalil daheat al ramaالعنوان: الخليل ضاحية الرامة 253311 

( 576)

 Trade Mark No.: 33656العالمة التجارية رقم: 33656 

 In Class: 17يف الصنف: 17 

 Date: 30/04/2018التاريخ: 2018/04/30 

مــن اجــل: مصنوعــات بالســتيكية كاســات اكيــاس 
ــة او  ــوف مطاطي ــوك كف ــق ش ــة معال ــون اوعي صح

ــتيكية  بالس

In Respect of: plastic products bags cups and 
spoon fork gloves pack 

 In the name of: sharikat al kathem llsinaa wa alبأسم: رشكة الكاظم للصناعة واالستثامر 
istethmar 

 Address: alkhalil daheat al ramaالعنوان: الخليل ضاحية الرامة 0599253311 

الرامــة  ضاحيــة  الخليــل  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 9 2 5 3 3 1 1

Address for Services: alkhalil daheat al rama 
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( 577)

 Trade Mark No.: 33659العالمة التجارية رقم: 33659 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 30/04/2018التاريخ: 2018/04/30 

مــن اجــل: القهــوة، الشــاي، الــكاكاو، الكعــك املحــى، 
التــي أساســها  البســكويت، الحبــوب، املروبــات 
الخبــز  والنكهــات،  األنــواع  جميــع  مــن  الحبــوب 

والحلويــات. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, cookies, 
biscuits, cereals, cereal based beverages of all 
types and flavors,bread and confectionery. 

 .In the name of: Elite Gold Ltdبأسم: إيليت غولد ليمتد 

ــع،  ــق الراب ــامبريس، الطاب ــس تش ــوان: بورتكولي العن
إيلــن ســكيلتون بيلدينــغ، 3076 ســري فرانســيس 
ــي 1110،  ــوال يف ج ــاون، تورت ــواي، رود ت درايك هاي

ــة.  ــذراء الربيطاني ــزر الع ج

Address: Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen 
Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake 
Highway, Road Town, Tortola VG1110, British 
Virgin Islands 

ــة -  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

واالحمــر  الذهبــي  اللــون  عــى  العالمــة  تشــتمل 
واالبيــض 

 

( 578)

Trade Mark No.: 33660 العالمة التجارية رقم: 33660 

In Class: 36 يف الصنف: 36 

Date: 30/2018/04 التاريخ: 2018/04/30 

مــن اجــل: خدمــات التامــن، الشــؤون التمويليــة، 
الشــؤون املاليــة، والشــؤون العقاريــة 

 In Respect of: Insurance; financial affairs;
 .monetary affairs; real estate affairs

In the name of: FADI MUSTAFA بأسم: فادي مصطفى عبد القادر مبارك 
 ABDELQADER MUBARAK

Address: SILWAD - RAMALLAH العنوان: رام الله / سلواد 

Address for Services: عنوان التبليغ: انجاز للمحاماة 
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( 579)

 Trade Mark No.: 33662العالمة التجارية رقم: 33662 

 In Class: 44يف الصنف: 44 

 Date: 30/04/2018التاريخ: 2018/04/30 

وجــامل  بصحــة  العنايــة  خدمــات  طبيــة,  خدمــات  اجــل:  مــن 
ــامل,  ــة بالج ــات العناي ــة, خدم ــادات الطبي ــة, العي ــات البري الكائن

التجميــل  وصالونــات  الصحيــة  املنتجعــات  خدمــات 

In Respect of: Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings; Medical clinics, Visagists’ services, Health spa 
services, Beauty salons 

 In the name of: Aِbed anaser Fathe Abed Al Qader Saad Alبأسم: عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين 
Den 

 Address: trade center nablus palestineالعنوان: نابلس_املركز التجاري _فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس عامرة جالرييا سنر ص ب 768 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق 
باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات 

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 580)

 Trade Mark No.: 33663العالمة التجارية رقم: 33663 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 30/04/2018التاريخ: 2018/04/30 

مــن اجــل: الدعايــة واإلعــالن, إدارة وتوجيــه األعــامل وتفعيــل 
النشــاط املكتبــي 

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: ِAbed anaser Fathe Abed Al Qader Saad Al Denبأسم: عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين 

 Address: trade center nablus palestineالعنوان: نابلس_املركز التجاري _فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس عامرة جالرييا سنر ص ب 768 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق 
باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 581)

 Trade Mark No.: 33664العالمة التجارية رقم: 33664 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/05/2018التاريخ: 2018/05/02 

 In Respect of: ICE COFFEEمن اجل: قهوة مربدة 

 In the name of: MOHAMMAD ISMAILبأسم: مهند اسامعيل محمد صالح الجربيني 
SALEH AL JEBRINI 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل شارع امللك فيصل 0599674441 

فيصــل  امللــك  شــارع  الخليــل  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 9 6 7 4 4 4 1

Address for Services: AL KHALIL 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات 
االســتخدام  ذات  واألرقــام  الوصفيــة  والرســومات 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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( 582)

 Trade Mark No.: 33665العالمة التجارية رقم: 33665 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 02/05/2018التاريخ: 2018/05/02 

مــن اجــل: قهــوة اصطناعية؛ بســكويت؛ شــوكوالتة؛ 
مروبــات  حليــب؛  مــع  شــوكوالتة  مروبــات 
كاكاو  مروبــات  كاكاو؛  الشــوكوالتة؛  أساســها 
مــع حليــب؛ منتجــات كاكاو؛ مروبــات أساســها 
حليــب؛  مــع  قهــوة  مروبــات  قهــوة؛  الــكاكاو؛ 
ــتخدم  ــة تس ــتحرضات نباتي ــوة؛ مس ــات للقه منكه
ــات  ــة؛ مروب ــري محمص ــوة غ ــوة؛ قه ــل للقه كبدائ
أساســها القهــوة؛ بســكويت هــش؛ مهلبيــة بالحليــب 
)أيســكريم(؛  بوظــة  طحينيــة؛  حــالوة  للطعــام؛ 
]صلصــة[؛  كتشــاب  لــألكل؛  صالحــة  مثلجــات 
الفاكهــة؛  حلــوى  موســية  شــوكوالته؛  موســية 
بتــي  بالزبــدة؛  بســكويت  معجنــات؛  معكرونــة؛ 
فــور ]كعــك[؛ شــعريية رقيقــة؛ أرز؛ سندويشــات؛ 
ســباغيتي )معكرونــة رفيعــة(؛ بهــارات؛ شــاي؛ شــاي 

مثلــج؛ مروبــات أساســها الشــاي 

In Respect of: Artificial coffee; Biscuits; 
Chocolate; Chocolate beverages with milk; 
Chocolate-based beverages; Cocoa; Cocoa 
beverages with milk; Cocoa products; Cocoa-
based beverages; Coffee; Coffee beverages with 
milk; Coffee flavorings [flavourings]; Vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; 
Coffee (Unroasted-); Coffee-based beverages; 
Crackers; Gruel, with a milk base, for food; 
Halvah; Ice cream; Edible ices; Ketchup [sauce]; 
Mousses (Chocolate-); Mousses (Dessert-) 
[confectionery]; Pasta; Pâté [pastries]; Petit-
beurre biscuits; Petits fours [cakes]; Ribbon 
vermicelli; Rice; Sandwiches; Spaghetti; Spices; 
Tea; Tea (Iced-); Tea-based beverages 

 In the name of: MR. Bilal Mohammad AL Hamwiبأسم: السيد بالل محمد الحموي 

العنــوان: عقــار رقــم 5668، الحــي الشــاميل، شــارع 
االربعــن، معضميــة الشــام، ريــف دمشــق، ســوريا 

Address: Building No 5668, Al Hai Alshamali, 
40th Street, Madamet Al Sham, Reef Damascus, 
Syria 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: بيت ساحور ص.182 
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( 583)

 Trade Mark No.: 33667العالمة التجارية رقم: 33667 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 02/05/2018التاريخ: 2018/05/02 

مــن اجــل: مخلــل الفلفــل الحــار )فلفــل محفــوظ( ، مخلــالت ، مخلــل 
امللفــوف ، خيــار مخلــل 

In Respect of: Ajvar [preserved peppers] , Peel (Fruit) , 
Sauerkraut , Gherkins 

 In the name of: Mohamad Raed Mohamad Ibraheem Abuبأسم: محمد رائد محمد ابراهيم أبو عرة 
Araa 

 Address: Tubas Aqabah Alshar’e Alraeseeالعنوان: طوباس عقابة الشارع الرئيي 

 Address for Services: Tubas Aqabah Alshar’e Alraeseeعنوان التبليغ: طوباس عقابة الشارع الرئيي 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق 
ذات  الوصفيــة  والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام 

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 584)

 Trade Mark No.: 33669العالمة التجارية رقم: 33669 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 02/05/2018التاريخ: 2018/05/02 

مــن اجــل: اإلعــالن واألعــامل املهنيــة وتتعلــق هــذه 
الفئــة بالخدمــات التــي يؤديهــا األشــخاص والهيئــات. 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions 

 In the name of: nehad mustafa hasan bizrehبأسم: نهاد مصطفى حسن بزره 

جــوال:   - رفيديــا  شــارع   - نابلــس  العنــوان: 
 0 5 9 5 9 0 9 0 1 8

Address: nablus - shre’e rafedya - jawwal: 
0595903018 

عنــوان التبليــغ: نابلــس - فلســطن عــامرة خليفــه 
ــل  ــارع فيص ش

Address for Services: 
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( 585)

 Trade Mark No.: 33674العالمة التجارية رقم: 33674 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

مــن اجــل: التعليــم والتهذيــب ؛ توفــري التدريــب ؛ الرفيــه ؛ األنشــطة 
ــب  ــر الكت ــب , ن ــر الكت ــر -( ؛ ن ــب )ن ــة, الكت ــة والثقافي الرياضي
العمــل  ورش  تنظيــم  ؛  اإلنرنــت  عــى  اإللكرونيــة  واملجــالت 
وإجــراء  تنظيــم  دراســية,  حلقــات  وإدارة  تنظيــم  ؛  ]تدريــب[ 

املؤمتــرات ؛ تنظيــم وإجــراء الحلقــات الدراســية. 

In Respect of: Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural Activities, books (publication of —); 
publication of books; publication of electronic books and 
journals on-line; arranging and conducting of workshops 
[training]; arranging and conducting of colloquiums; 
arranging and conducting of congresses; arranging and 
conducting of seminars. 

 In the name of: MAZARSبأسم: مازارز 

ولــو   1200  -  4 إي  يت  يب   77 ثــريي  مارســيل  شــارع  العنــوان: 
بلجيــكا   - ســانتالمربت 

Address: Avenue Marcel Thiry 77 bte 4, 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Belgium 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس عامرة جالرييا سنر ص ب 768 

( 586)

 Trade Mark No.: 33675العالمة التجارية رقم: 33675 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

مــن اجــل: الدعايــة واإلعــالن ؛ إدارة وتوجيــه األعــامل ؛ وتفعيــل 
النشــاط املكتبــي, االستشــارات اإلداريــة وتنظيــم األعــامل ؛ خــرباء 
محاســبة؛  التدقيــق,  األعــامل,  إدارة  يف  الكفاءة,املســاعدة  يف 
استشــارات إدارة األعــامل, إعــداد كشــوف الرواتــب ؛ استشــارات 
األعــامل؛ استشــارات تنظيــم األعــامل, استشــارات )األعــامل املهنيــة 
إدارة  استشــارات  ؛  املوظفــن(  )شــؤون  إداريــة  استشــارات  ؛   )-
شــؤون املوظفــن, املســاعدة يف إدارة األعــامل ؛ إعــداد الرضائــب؛ 
املعلومــات واألخبــار عــن األعــامل ؛ مســاعدة إداريــة تجاريــة أو 
صناعيــة ؛ العالقــات العامــة؛ اإلدارة )الخدمــات االستشــارية لألعــامل 

ــة(.  التجاري

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions, Business management 
and organization consultancy; efficiency experts; business 
management assistance; auditing; accounting; business 
management consultancy; payroll preparation; business 
consultancy; business organization consultancy; consultancy 
(professional business—); management consultancy 
(personnel —); personnel management consultancy; 
assistance (business management —); tax preparation; 
business information; information (business—); commercial 
or industrial management assistance; public relations; 
management (advisory services for business—). 

 In the name of: MAZARSبأسم: مازارز 

ولــو   1200  -  4 إي  يت  يب   77 ثــريي  مارســيل  شــارع  العنــوان: 
بلجيــكا   - ســانتالمربت 

Address: Avenue Marcel Thiry 77 bte 4, 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Belgium 

ــس -ص.ب:  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ: ف ــوان التبلي عن
 768

Address for Services: 
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( 587)

 Trade Mark No.: 33676العالمة التجارية رقم: 33676 

 In Class: 36يف الصنف: 36 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

ــؤون  ــة، الش ــؤون املالي ــة ، الش ــؤون املالي ــن، الش ــل: التأم ــن اج م
استشــارات  -(؛  )املاليــة  تحليــل  ؛  التأمــن  خدمــات  العقاريــة, 
ــوك،  ــن، البن ــايل ]التأم ــم امل ــة, التقيي ــارات املالي ــن, االستش التأم
العقــارات[؛ معلومــات التأمــن؛ معلومــات ماليــة؛ تقديــر الرضائــب, 

التقييــامت )الرضيبيــة(. 

In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs, Actuarial services; analysis (financial 
—); insurance consultancy; financial consultancy; financial 
evaluation [insurance, banking, real estate]; insurance 
information; financial information; fiscal assessments; 
valuations (fiscal —). 

 In the name of: MAZARSبأسم: مازارز 

ولــو   1200  -  4 إي  يت  يب   77 ثــريي  مارســيل  شــارع  العنــوان: 
بلجيــكا   - ســانتالمربت 

Address: Avenue Marcel Thiry 77 bte 4, 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Belgium 

ــس -ص.ب:  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ: ف ــوان التبلي عن
 768

Address for Services: 

( 588)

 Trade Mark No.: 33677العالمة التجارية رقم: 33677 

 In Class: 45يف الصنف: 45 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

لحاميــة  األمنيــة  الخدمــات  ؛  القانونيــة  الخدمــات  اجــل:  مــن 
املمتلــكات واألفــراد ؛ الخدمــات الشــخصية واالجتامعيــة التــي 
ــة  ــوث القانوني ــراد, البح ــات األف ــة احتياج ــرون لتلبي ــا اآلخ يقدمه
النــر,  حقــوق  إدارة  الوســاطة؛  وخدمــات  التحكيــم  خدمــات  ؛ 
القانونيــة[  -( ]الخدمــات  الكمبيوتــر )ترخيــص  ترخيــص برامــج 
؛  القانونيــة[  ]الخدمــات  الحاســوبية  الربمجيــات  ترخيــص  ؛ 
املجــال  أســامء  تســجيل  ؛   )- الفكريــة  )امللكيــة  االستشــارات 
]الخدمــات القانونيــة[ ؛ ترخيــص امللكيــة الفكريــة ؛ خدمــات الرقابــة 

الفكريــة.  امللكيــة  يف مجــال 

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, 
legal research; arbitration services; mediation; copyright 
management; computer software (licensing of—) [legal 
services]; licensing of computer software [legal services]; 
consultancy (intellectual property—);domain names 
(registration of—) [legal services]; intellectual property 
(licensing of—); intellectual property watching services. 

 In the name of: MAZARSبأسم: مازارز 

ولــو   1200  -  4 إي  يت  يب   77 ثــريي  مارســيل  شــارع  العنــوان: 
بلجيــكا   - ســانتالمربت 

Address: Avenue Marcel Thiry 77 bte 4, 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Belgium 

ــس -ص.ب:  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ: ف ــوان التبلي عن
 768

Address for Services: 
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( 589)

 Trade Mark No.: 33678العالمة التجارية رقم: 33678 

 In Class: 21يف الصنف: 21 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

مــن اجــل: اجهــزة تنظيــف الوجــه وهــي فرشــاة متارجحــة 
تعمــل بالكهربــاء تســتخدم لتنظيــف الجلــد 

In Respect of: FACIAL CLEANING APPARATUSES 
NAMELY POWER OPERATED SONIC 
OSCILLATING BRUSHES USE TO CLEAN THE 
SKIN 

 In the name of: AMMAR MOHAMED MARWANبأسم: عامر محمد مروان فخري رشيف 
FAKHRI SHARIF 

 Address: HEBRON -PALESTINEالعنوان: الخليل الشعابة0595856565 

 Address for Services: HEBRON -PALESTINEعنوان التبليغ: الخليل الشعابة0595856565 

( 590)

 Trade Mark No.: 33679العالمة التجارية رقم: 33679 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

للســجائر اإللكرونيــة؛ بطاريــات  البطاريــات  مــن اجــل: 
األجهــزة اإللكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ، أجهــزة 
الشــحن لألجهــزة االلكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ؛ 
شــواحن يــو اس يب لألجهــزة اإللكرونيــة املســتخدمة 
لتســخن التبــغ؛ شــواحن الســيارات للســجائر اإللكرونيــة؛ 
شــواحن الســيارات لألجهــزة املســتخدمة لتســخن التبــغ؛ 
شــواحن بطاريــات الســجائر اإللكرونيــة؛ الحقائــب الواقيــة 

ــورة.  ــع املذك ــل البضائ ــب حم وحقائ

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 S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000العنوان: كواي جيريناود 3، نوشاتيل، 2000 سويرسا 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
ــرية  4472 الب

Address for Services: 
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( 591)

 Trade Mark No.: 33680العالمة التجارية رقم: 33680 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

الســجائر  باســتثناء  اإللكرونيــة  التبخــري  أجهــزة  اجــل:  مــن 
البخــار.  توليــد  أجهــزة  الســوائل؛  تســخن  أجهــزة  اإللكرونيــة؛ 

In Respect of: Electronic vaporizers except electronic 
cigarettes; apparatus for heating liquids; apparatus for 
generating vapour. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان: كواي جيريناود 3، نوشاتيل، 2000 سويرسا 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
ــرية  الب

Address for Services: 

( 592)

 Trade Mark No.: 33681العالمة التجارية رقم: 33681 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

مــن اجــل: املبخــرات الســلكية للســجائر االلكرونيــة وأجهــزة 
ــغ،  ــات التب ــع؛ منتج ــام أو املصّن ــغ، الخ ــة؛ التب ــن االلكروني التدخ
مبــا يف ذلــك الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات 
اللــف اليدويــة، تبــغ الغليــون، تبــغ املضــغ، تبــغ الســعوط، الســجائر 
املصنوعــة مــن مزيــج التبــغ والقرنفــل؛ الســعوط؛ بدائــل التبــغ 
)لغــري األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات املدخنــن، مبــا يف ذلــك 
علــب  التبــغ،  علــب  الســجائر،  فالتــر   ، الســجائر  وأنابيــب  ورق 
الســجائر،  للــف  الجيــب  أدوات  الغاليــن،  الســجائر،  ومنافــض 
القداحــات؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم 
ــجائر  ــخن الس ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه ــزة إلكروني ــخينها ، أجه تس
ــل  ــاق ؛ محالي ــن لالستنش ــالق رذاذ النيكوت ــل إط ــن أج ــغ م أو التب
النيكوتــن الســائل املســتخدمة يف الســجائر االلكرونيــة؛ أجهــزة 
التدخــن اإللكرونيــة؛ الســجائر اإللكرونيــة؛ الســجائر االلكرونيــة 
كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ األجهــزة اإللكرونيــة الستنشــاق 
ــرذاذ؛ وأجهــزة التبخــري الفمــوي للمدخنــن  النيكوتــن وتتضمــن ال
ــجائر  ــن للس ــتلزمات املدخن ــغ؛ مس ــل التب ــغ وبدائ ــات التب ، منتج
ــة  ــابقا املدرج ــورة س ــات املذك ــوازم للمنتج ــع ول ــة؛ قط اإللكروني
34؛ طفايــات الســجائر والســيجار املســخنة وكذلــك  يف الفئــة 
عيــدان التبــغ املســخنة؛ علــب الســجائر اإللكرونيــة القابلــة إلعــادة 
ــة  ــجائر اإللكروني ــل الس ــب حم ــة وحقائ ــب الواقي ــحن؛ الحقائ الش

ــة.  ــن اإللكروني ــزة التدخ وأجه

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; devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette cases; 
protective cases and carrying cases for electronic cigarettes 
and electronic smoking devices. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان: كواي جيريناود 3، نوشاتيل، 2000 سويرسا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 
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( 593)

 Trade Mark No.: 33682العالمة التجارية رقم: 33682 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

اإللكرونيــة؛  للســجائر  البطاريــات  اجــل:  مــن 
املســتخدمة  اإللكرونيــة  األجهــزة  بطاريــات 
لتســخن التبــغ، أجهــزة الشــحن لألجهــزة االلكرونية 
املســتخدمة لتســخن التبــغ؛ شــواحن يــو اس يب 
ــغ؛  ــخن التب ــتخدمة لتس ــة املس ــزة اإللكروني لألجه
ــواحن  ــة؛ ش ــجائر اإللكروني ــيارات للس ــواحن الس ش
الســيارات لألجهــزة املســتخدمة لتســخن التبــغ ؛ 

اإللكرونيــة.  الســجائر  بطاريــات  شــواحن 

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 S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 2000 نوشــاتيل،   ،3 جيرينــاود  كــواي  العنــوان: 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

ــة -  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

( 594)

 Trade Mark No.: 33683العالمة التجارية رقم: 33683 

 In Class: 11يف الصنف: 11 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

مــن اجــل: أجهــزة التبخــري اإللكرونيــة باســتثناء 
الســوائل؛  الســجائر اإللكرونيــة؛ أجهــزة تســخن 

أجهــزة توليــد البخــار. 

In Respect of: Electronic vaporizers except 
electronic cigarettes; apparatus for heating 
liquids; apparatus for generating vapour. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 2000 نوشــاتيل،   ،3 جيرينــاود  كــواي  العنــوان: 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

ــة -  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 595)

 Trade Mark No.: 33684العالمة التجارية رقم: 33684 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

االلكرونيــة  للســجائر  الســلكية  املبخــرات  اجــل:  مــن 
ــع؛  ــام أو املصّن ــغ، الخ ــة؛ التب ــن االلكروني ــزة التدخ وأجه
منتجــات التبــغ، مبــا يف ذلــك الســيجار، الســجائر، الســيجار 
ــغ  ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب ــف اليدوي ــات الل ــغ ماكين ــع، تب الرفي
املضــغ، تبــغ الســعوط، الســجائر املصنوعــة مــن مزيــج 
التبــغ والقرنفــل؛ الســعوط؛ بدائــل التبــغ )لغــري األغــراض 
الطبيــة(؛ مســتلزمات املدخنــن، مبــا يف ذلــك ورق وأنابيب 
الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب ومنافــض 
الســجائر،  للــف  الجيــب  أدوات  الغاليــن،  الســجائر، 
ــغ  ــات التب ــغ، منتج ــواد التب ــاب؛ أع ــواد الثق ــات؛ أع القداح
التــي يتــم تســخينها ، أجهــزة إلكرونيــة وقطعهــا لغايــة 
تســخن الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق رذاذ النيكوتن 
املســتخدمة  الســائل  النيكوتــن  محاليــل  ؛  لالستنشــاق 
يف الســجائر االلكرونيــة؛ أجهــزة التدخــن اإللكــروين؛ 
ــن  ــل ع ــة كبدائ ــجائر االلكروني ــة؛ الس ــجائر اإللكروني الس
الستنشــاق  اإللكرونيــة  األجهــزة  التقليديــة؛  الســجائر 
النيكوتــن املحتــوي عــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخــري بالفــم 
التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات  ، منتجــات  للمدخنــن 
ــات  ــوازم للمنتج ــع ول ــة؛ قط ــجائر اإللكروني ــن للس املدخن
املذكــورة ســابقا املتضمنــة، يف الفئــة 34 واألجهــزة إلطفــاء 
ــغ  ــواد التب ــة إىل أع ــيجار باإلضاف ــخنة والس ــجائر املس الس
إلعــادة  القابلــة  اإللكرونيــة  الســجائر  علــب  املســخنة؛ 

الشــحن. 

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 devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks ; electronic 
rechargeable cigarette cases. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم: فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000العنوان: كواي جيريناود 3، نوشاتيل، 2000 سويرسا 
Switzerland 

ــة -  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 596)

 Trade Mark No.: 33685العالمة التجارية رقم: 33685 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

 In Respect of: hygienic paperمن اجل: ورق صحي 

 In the name of: Ameer ali jameel sbaihبأسم: أمري عيل جميل صبيح 

العنــوان: جنــن - كفــر راعــي - بجانــب مســجد ابــو ذر 
ــوال: 0569834607  الغفاري ج

Address: jenin - koferrae - bejaneb masjed abo 
ther al ghafare 

عنــوان التبليــغ: جنــن - كفــر راعــي - بجانــب مســجد 
ابــو ذر الغفــاري جــوال: 0569834607 

Address for Services: jenin - koferrae - bejaneb 
masjed abo ther al ghafare 

( 597)

 Trade Mark No.: 33686العالمة التجارية رقم: 33686 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

مــن  للوقايــة  البريــة  الصيدليــة  املســتحرضات  اجــل:  مــن 
وعــالج االمــراض الفريوســية وامــراض جهــاز املناعــة وااللتهابــات 
ــي  ــاز العصب ــراض الجه ــة وأم ــة الدموي ــب واالوعي ــراض القل وام
املركــزي واالالم واالمــراض الجلديــة وامــراض التهــاب املعــدة 
واالمعــاء واالمــراض املعديــة ذات العالقــة واالمراض االســتقالبية 
وامــراض االورام وامــراض العيــون وامــراض الجهــاز التنفــي، 
ــدوى.  ــاد الع ــية، مض ــاد الحساس ــق، مض ــالت القل ــات، مزي اللقاح

In Respect of: Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular and pulmonary diseases, 
central nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic diseases, 
oncologic diseases, ophthalmic diseases, respiratory diseases, 
digital ulcers, and cerebrovascular diseases; vaccines; 
anxiolytics; anti-allergics; anti-infectives 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم: جونسون اند جونسون 

ــون  ــد جونس ــون ان ــرييس، ون جونس ــن نيوج ــة م ــوان: رشك العن
ــدة  ــات املتح ــرييس، 08933، الوالي ــو ج ــك، ني ــو برانزوي ــالزا، ني ب

ــة  االمريكي

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

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 
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( 598)

 Trade Mark No.: 33687العالمة التجارية رقم: 33687 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 03/05/2018التاريخ: 2018/05/03 

البريــة  الصيدليــة  املســتحرضات  اجــل:  مــن 
للوقايــة مــن وعــالج االمــراض الفريوســية وامــراض 
جهــاز املناعــة وااللتهابــات وامــراض القلــب واالوعية 
الدمويــة وأمــراض الجهــاز العصبــي املركــزي واالالم 
املعــدة  التهــاب  وامــراض  الجلديــة  واالمــراض 
واالمعــاء واالمراض املعديــة ذات العالقــة واالمراض 
العيــون  وامــراض  االورام  وامــراض  االســتقالبية 
مزيــالت  اللقاحــات،  التنفــي،  الجهــاز  وامــراض 

القلــق، مضــاد الحساســية، مضــاد العــدوى. 

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
viral diseases, auto-immune and inflammatory 
diseases, cardiovascular and pulmonary 
diseases, central nervous system diseases, 
peripheral neurological system diseases, 
pain, dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic 
diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, respiratory diseases, digital ulcers, and 
cerebrovascular diseases; vaccines; anxiolytics; 
anti-allergics; anti-infectives 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم: جونسون اند جونسون 

جونســون  ون  نيوجــرييس،  مــن  رشكــة  العنــوان: 
ــرييس،  ــو ج ــك، ني ــو برانزوي ــالزا، ني ــون ب ــد جونس ان

االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات   ،08933

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

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 599)

 Trade Mark No.: 33689العالمة التجارية رقم: 33689 

 In Class: 8يف الصنف: 8 

 Date: 07/05/2018التاريخ: 2018/05/07 

مــن اجــل: العــدد اليدويــة واكسســوارات العــدد اليدويــة؛ 
األدوات اليدويــة؛ لقــم املثاقــب، لقــم املطــارق، ملحقــات 
الحفــارات؛ مثاقــب توســيع؛ مقابــض الحفــارات، مفاتيــح 
مقابــض الحفــارات، املقابــض الحلقيــة؛ أدوات التحكــم 
؛  الشــفرات  الحفــر؛  أزاميــل  األزاميــل،  الحفــر؛  بزاويــة 
أنصــال املناشــري، شــفرات املناشــري الدائريــة، أنصــال 
مناشــري التخريــم، انصــال املناشــري التــي تتحــرك إىل 
األمــام والخلــف، مناشــري إحــداث الثقــوب؛ أدوات الشــحذ 
ذات السالســل؛ أقــراص القطــع، أقــراص الشــحذ، أقــراص 
أحجــار  الشــحذ،  دواليــب  الصقــل،  أقــراص  التلميــع، 
الشــحذ؛ املبــارد، املبــارد ذات الســطوح الخشــنة؛ األنصــال 
ــه  ــم توجي ــكات؛ لق ــم املف ــكات، لق ــوية؛ املف ألدوات التس
الحفــر، صفائــح الكشــط، أقــراص الصقــل، أحزمــة الصقــل، 
صفائــح التنعيــم؛ الفــرايش، فــرايش األســالك الــدوارة؛ 
الخلــط؛  أدوات  التحريــك،  أدوات  التحريــك،  فــرايش 

ــة.  ــدد اليدوي ــواف للع ــات والح ــات، املوجه الدباس

In Respect of: Hand tools and accessories for hand 
tools; hand implements; drill bits, hammer bits, 
drill attachments; countersinks; drill chucks, drill 
chuck keys, collets; drilling angle controllers; 
chisels, hammer chisels; blades; saw blades, 
circular saw blades, jigsaw blades, reciprocating 
saw blades, hole saws; chain sharpeners; cutting 
discs, grinding discs, polishing discs, buffing 
discs, grinding wheels, grindstones; files, rasps; 
blades for planers; screw drivers, screw driver 
bits; router bits, abrasive sheets, abrasive discs, 
abrasive belts, sander sheets; brushes, wire 
brushes; stirrer brushes, stirrer baskets, mixer 
baskets; staples, guides and fences for hand tools. 

 In the name of: The Black & Decker Corporationبأسم: ذا بالك آند ديكري كوربوريشن 

تاوســون،  روود،  جوبــا  إيســت   701 العنــوان: 
ماريالنــد 21286، الواليــات املتحــدة األمريكيــة. 

Address: 701 East Joppa Road, Towson, 
Maryland 21286, USA 

عنــوان التبليــغ: ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ــرية  ص .ب 4472 الب

Address for Services: 
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( 600)

 Trade Mark No.: 33690العالمة التجارية رقم: 33690 

 In Class: 10يف الصنف: 10 

 Date: 07/05/2018التاريخ: 2018/05/07 

 In Respect of: .Needles for medical useمن اجل: اإلبر لالستخدام الطبي. 

 In the name of: Merck KGaAبأسم: مريك كاي جي إيه إيه 

 64293  ،250 آر.  يت  أس  فرانكفورتــر  العنــوان: 
أملانيــا   ، دارمشــتاد 

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany 

ــة -  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

( 601)

 Trade Mark No.: 33691العالمة التجارية رقم: 33691 

 In Class: 10يف الصنف: 10 

 Date: 07/05/2018التاريخ: 2018/05/07 

 In Respect of: .Needles for medical useمن اجل: اإلبر لالستخدام الطبي. 

 In the name of: Merck KGaAبأسم: مريك كاي جي إيه إيه 

 64293  ،250 آر.  يت  أس  فرانكفورتــر  العنــوان: 
أملانيــا   ، دارمشــتاد 

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany 

ــة -  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 602)

 Trade Mark No.: 33692العالمة التجارية رقم: 33692 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 07/05/2018التاريخ: 2018/05/07 

مــن اجــل: االعــالن والنــر، ادارة االعــامل، املهــامت املكتبيــة، 
ــوب  ــات الحاس ــق بيان ــن طري ــرة ع ــة املتوف ــات املعلوماتي الخدم
او عــن طريــق شــبكة االنرنــت او بالطــرق االلكرونيــة االخــرى 
ــوب  ــبكة حاس ــق ش ــن طري ــات ع ــن املنتج ــات ع ــري املعلوم ، توف

ــة.  متصل

In Respect of: The advertising, promulgation, business 
administration and office tasks ,Information Service provided 
from a Computer database or by Internet or by other Electronic 
means, The provision of Information on Services& Goods 
through an on line computer network 

 In the name of: Sharket Lemon And Lime Lel Esthmarبأسم: رشكة ليمون أند اليم لإلستثامر 

ــب  ــاوس، بجان ــراج ه ــى اب ــو، مبن ــارع طوكي ــه، ش ــوان: رام الل العن
ــايف.  ــه الثق ــر رام الل ق

Address: Ramallah, Tokyo Street, Abraj House Building, 
Beside Ramallah Cultural Palace. 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه - دوار املنــارة- مقابــل مبنــى الســتي ســنر- 
مبنــى بريــدج ديفلومبنــت جــروب - صنــدوق بريــد رقــم 705 

Address for Services: 

( 603)

 Trade Mark No.: 33693العالمة التجارية رقم: 33693 

 In Class: 43يف الصنف: 43 

 Date: 07/05/2018التاريخ: 2018/05/07 

مــن اجــل: خدمــات املطاعــم و الفنــادق خدمــات تقديــم املأكــوالت 
االغذيــة  وتقديــم  اعــداد  خدمــات  واملقاهــي،  واملروبــات 

املؤقتــة  االقامــة  ترتيــب  واملروبــات،  والحلويــات 

In Respect of: Restaurant Services and hotel services for 
providing food and drink and coffe chops, services of 
preparation and providing food and drinks and desserts; 
organizing temporary accommodation. 

 In the name of: Sharket Lemon And Lime Lel Esthmarبأسم: رشكة ليمون أند اليم لإلستثامر 

ــاوس، بجانــب  ــراج ه ــارع طوكيــو، مبنــى اب ــوان: رام اللــه، ش العن
ــايف.  ــه الثق ــر رام الل ق

Address: Ramallah, Tokyo Street, Abraj House Building, 
Beside Ramallah Cultural Palace. 

عنــوان التبليــغ: رام اللــه - دوار املنــارة- مقابــل مبنــى الســتي ســنر- 
مبنــى بريــدج ديفلومبنــت جــروب - صنــدوق بريــد رقــم 705 

Address for Services: 

 EAT مروطة بعدم منح حامية عى كلمة 
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( 604)

 Trade Mark No.: 33694العالمة التجارية رقم: 33694 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

مــن اجــل: اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات 
اللحــم، فواكــه وخــرضوات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة، هــالم 
ــب  ــض والحلي ــكر، البي ــة بالس ــه مطبوخ ــات وفواك ــيل( ومربي )جي

ــألكل.  ــة ل ــون الصالح ــوت والده ــب، الزي ــات الحلي ومنتج

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: sharkt tobaz lesterad w tasder alبأسم: رشكة توباز السترياد وتصدير املواد االستهالكيه 
mawad alsthlakeh 

 Address: nablus - fawq sharee alskahالعنوان: نابلس - شارع السكه 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس- شارع سفيان عامرة غزال - ط4 

( 605)

 Trade Mark No.: 33695العالمة التجارية رقم: 33695 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

مــن اجــل: البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاه املعدنيــة 
ــة،  ــري الكحولي ــات غ ــن املروب ــا م ــة وغريه والغازي
مروبــات مســتخلصة مــن الفواكه وعصائــر الفواكه، 

ــات  ــل املروب ــرى لعم ــتحرضات أخ رشاب ومس

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 

املــواد  وتصديــر  الســترياد  توبــاز  رشكــة  بأســم: 
كيه  الســتهال ا

In the name of: sharkt tobaz lesterad w tasder al 
mawad alsthlakeh 

 Address: nablus - fawq sharee alskahالعنوان: نابلس - شارع السكه 

عنــوان التبليــغ: نابلــس- شــارع ســفيان عــامرة غــزال 
- ط4 

Address for Services: 
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( 606)

 Trade Mark No.: 33696العالمة التجارية رقم: 33696 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

ــة؛ األرز؛  ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش ــل: القه ــن اج م
مــن  املصنوعــة  واملســتحرضات  الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا 
الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات املثلجــة؛ عســل 
امللــح؛  الخبيــز؛  ومســحوق  الخمــرية  األســود؛  والعســل  النحــل 

الخــردل؛ الخــل والصلصــات )التوابــل(؛ البهــارات؛ الثلــج. 

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: sharkt tobaz lesterad w tasder al mawadبأسم: رشكة توباز السترياد وتصدير املواد االستهالكيه 
alsthlakeh 

 Address: nablus - fawq sharee alskahالعنوان: نابلس - شارع السكه 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس- شارع سفيان عامرة غزال - ط4 

( 607)

 Trade Mark No.: 33697العالمة التجارية رقم: 33697 

 In Class: 16يف الصنف: 16 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

مــن اجــل: القرطاســية ,مــواد اللصــق املســتعملة يف 
القرطاســية اولغايــات منزلية,مــواد الفنانن,فــرايش 

الدهــان او التلويــن 

In Respect of: stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists’ materials; paint 
brushes; 

 In the name of: MOHAMMAD RIFAAT AAبأسم: محمد رفعت عبد الحفيظ شاور 
SHAWAR 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل شارع السالم 0599838127 

الســالم  شــارع  الخليــل  التبليــغ:  عنــوان 
 0 5 9 9 8 3 8 1 2 7

Address for Services: AL KHALIL 
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( 608)

 Trade Mark No.: 33698العالمة التجارية رقم: 33698 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

مــن اجــل: خدمــات الدعايــة واالعــالن وادارة وتوجيــة 
االعــامل وتفعيــل النشــاط املكتبــي 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: MOHAMMAD RIFAAT AAبأسم: محمد رفعت عبد الحفيظ شاور 
S H AWA R 

 Address: AL KHALILالعنوان: الخليل شارع السالم 0599838127 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ: الخليل شارع السالم 0599838127 

( 609)

 Trade Mark No.: 33699العالمة التجارية رقم: 33699 

 In Class: 9يف الصنف: 9 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

مــن اجــل: محــوالت ]كهربائيــة[؛ لوحــات توزيــع ]كهربائية[؛ 
الــدارات  قطــع  مفاتيــح  ]كهربائيــة[؛  توزيــع  صناديــق 
الكهربائيــة؛ أنابيــب ]كهربائيــة[؛ مكثفــات؛ أشــباه موصــالت؛ 
دارات متكاملــة؛ أجهــزة تحكــم عــن بعــد؛ مانعــات صواعــق؛ 
بطاريــات  الكهربــايئ؛  التيــار  لِتبديــل  كهربائيــة  أجهــزة 
]أســالك  الرئيســية  الكهربــاء  مصــادر  مــواد  كهربائيــة؛ 
وكبــالت[؛ أجهــزة إنــذار؛ برامــج كمبيوتــر ]برمجيــات قابلــة 
للتنزيــل[؛ أجهــزة اتصــال داخــيل؛ أجهــزة مراقبــة كهربائيــة؛ 
أدوات قيــاس؛ منظــامت الفلطيــة للمركبــات؛ نظــارات أنفية. 

In Respect of: Transformers [electricity]; Distribution 
boards [electricity]; Distribution boxes [electricity]; 
Circuit breakers; Ducts [electricity]; Capacitors; 
Semi-conductors; Integrated circuits; Remote control 
apparatus; Lightning arresters; Electric apparatus 
for commutation; Batteries, electric; Materials 
for electricity mains [wires, cables]; Alarms; 
Computer programs [downloadable software]; 
Intercommunication apparatus; Monitoring apparatus, 
electric; Measuring instruments; Voltage regulators 
for vehicles; Pince-nez. 

 .In the name of: CHINT ELECTRIC CO., LTDبأسم: تشينت إليكريك كو.، ال يت دي 

العنــوان: 3555 سيكســيان رود ، ســونغجيانغ ديســريكت ، 
شــنغهاي 201614 ، الصــن 

Address: 3555 Sixian Road, Songjiang District, 
Shanghai 201614, China 

 219 ص.ب  الفكريــه  للملكيــه  ســامس  التبليــغ:  عنــوان 
فلســطن  نابلــس- 

Address for Services: 
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( 610)

 Trade Mark No.: 33700 العالمة التجارية رقم: 33700

 In Class: 3 يف الصنف: 3

 Date: 08/05/2018 التاريخ: 08/05/2018

 من اجل: مســتحرضات تنظيف صقل وجيل وكشــط
 وصابــون عطر وزيوت عطرية مســتحرضات تجميل
 غســول للشعر منظفات اسنان

In Respect of: cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

 In the name of: MANSOUR A.A ABU AISHEH بأسم: منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة

 Address: ALKHALIL العنوان: الخليل واد الهرية ت 0599874443

 Address for Services: ALKHALIL عنوان التبليغ: الخليل واد الهرية ت 0599874443

( 611)

 Trade Mark No.: 33701العالمة التجارية رقم: 33701 

 In Class: 3يف الصنف: 3 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

وجــيل  صقــل  تنظيــف  مســتحرضات  اجــل:  مــن 
عطريــة  وزيــوت  عطــر  وصابــون  وكشــط 
منظفــات  للشــعر  غســول  تجميــل  مســتحرضات 

ن  ســنا ا

In Respect of: cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

 In the name of: MANSOUR A.A ABU AISHEHبأسم: منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة 

 Address: ALKHALILالعنوان: الخليل واد الهرية ت 0599874443 

 Address for Services: ALKHALILعنوان التبليغ: الخليل واد الهرية ت 0599874443 
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( 612)

 Trade Mark No.: 33702العالمة التجارية رقم: 33702 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  األعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
funct ions 

 In the name of: MANSOUR A.A ABU AISHEHبأسم: منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة 

 Address: ALKHALILالعنوان: الخليل واد الهرية ت 0599874443 

 Address for Services: ALKHALILعنوان التبليغ: الخليل واد الهرية ت 0599874443 

( 613)

 Trade Mark No.: 33703العالمة التجارية رقم: 33703 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  األعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions 

 In the name of: MANSOUR A.A ABU AISHEHبأسم: منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة 

 Address: ALKHALILالعنوان: الخليل واد الهرية ت 0599874443 

 Address for Services: ALKHALILعنوان التبليغ: الخليل واد الهرية ت 0599874443 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 375

( 614)

 Trade Mark No.: 33704 العالمة التجارية رقم: 33704

 In Class: 35 يف الصنف: 35

 Date: 08/05/2018 التاريخ: 08/05/2018

وإدارة واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:   مــن 
 وتوجيــه األعــامل وتفعيــل النشــاط املكتبــي

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions 

 In the name of: MANSOUR A.A ABU AISHEH بأسم: منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة

 Address: ALKHALIL العنوان: الخليل واد الهرية ت 0599874443

 Address for Services: ALKHALIL عنوان التبليغ: الخليل واد الهرية ت 0599874443

( 615)

 Trade Mark No.: 33705العالمة التجارية رقم: 33705 

 In Class: 29يف الصنف: 29 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

الدواجــن  ولحــوم  واالســامك  اللحــوم  اجــل:  مــن 
وخــرضاوات  ،فواكــه  اللحــم  ،خالصــات  والصيــد 
)جيــيل(  ،هــالم  ومطهــوة  ومجففــة  محفوظــة 
البيــض   ، بالســكر  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات 
والحليــب ومنتحــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون 

لــالكل  الصالحــة 

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; oils 
and fats for food. 

 In the name of: sharekat alzalmout letawzeبأسم: رشكة الزملوط للتوزيع 

 Address: nablus-alhesba streetالعنوان: نابلس-شارع الحسبة 

 Address for Services: nablus-alhesba streetعنوان التبليغ: نابلس-شارع الحسبة 
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( 616)

 Trade Mark No.: 33706العالمة التجارية رقم: 33706 

 In Class: 30يف الصنف: 30 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  اجــل:  مــن 
الدقيــق   ، والســاغو  ،االرز،التابيــوكا  االصطناعيــة 
الحبوب،الخبــز  مــن  املصنوعــة  واملســتحرضات 
ــل  ــة ، عس ــات املثلج ــات ، الحلوي ــر والحلوب والفطائ
ومســحوق  الخمــرية   ، االســود  والعســل  النحــل 
الخبيــز امللــح الخــردل الخــل والصلصــات )التوابــل( 

البهــارات ، الثلــج 

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 (frozen 
water). 

 In the name of: sharekat alzalmout letawzeبأسم: رشكة الزملوط للتوزيع 

 Address: nablus-alhesba streetالعنوان: نابلس-شارع الحسبة 

 Address for Services: nablus-alhesba streetعنوان التبليغ: نابلس-شارع الحسبة 

( 617)

 Trade Mark No.: 33707العالمة التجارية رقم: 33707 

 In Class: 32يف الصنف: 32 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

مــن اجــل: البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاه املعدنيــة 
ــة ،  ــري كحولي ــات الغ ــن املروب ــا م ــة وغريه والغازي
مروبــات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر الفواكه 

، رشاب ومســتحرضات اخــرى لعمــل املروبــات 

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 alzalmout letawzeبأسم: رشكة الزملوط للتوزيع 

 Address: nablus-alhesba streetالعنوان: نابلس-شارع الحسبة 

 Address for Services: nablus-alhesba streetعنوان التبليغ: نابلس-شارع الحسبة 
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( 618)

 Trade Mark No.: 33708العالمة التجارية رقم: 33708 

 In Class: 35يف الصنف: 35 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

وادارة  واالعــالن  الدعايــة  خدمــات  اجــل:  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: advertising business management 
business administration office function 

 In the name of: sharekat alzalmout letawzeبأسم: رشكة الزملوط للتوزيع 

 Address: nablus-alhesba streetالعنوان: نابلس-شارع الحسبة 

 Address for Services: nablus-alhesba streetعنوان التبليغ: نابلس-شارع الحسبة 

( 619)

 Trade Mark No.: 33709العالمة التجارية رقم: 33709 

 In Class: 31يف الصنف: 31 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

مــن اجــل: الغــالل واملنتجــات الزراعيــة ومنتجــات 
فئــات  يف  الــواردة  غــري  والغايــات  البســاتن 
اخــرى الحيوانــات الحيــة الفواكــه والخــرضاوات 
الطبيعيــة  والزهــور  والنباتــات  البــذور  الطازجــة 
الشــعري  بالحيوانــات  الخاصــة  الغذائيــة  املــواد 

املنبت)امللــت( 

In Respect of: Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, 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: sharekat alzalmout letawzeبأسم: رشكة الزملوط للتوزيع 

 Address: nablus-alhesba streetالعنوان: نابلس-شارع الحسبة 

 Address for Services: nablus-alhesba streetعنوان التبليغ: نابلس-شارع الحسبة 
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( 620)

 Trade Mark No.: 33710العالمة التجارية رقم: 33710 

 In Class: 41يف الصنف: 41 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

مــن اجــل: التعليــم والتهذيــب ، التدريــب ، الرفيــه ، 
األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities 

الســياحي  لإلســتثامر  هومــز  تكنــو  رشكــة  بأســم: 
خصوصيــة  مســاهمة 

In the name of: Sharikat Techno Homes 
Lileistithmar Al Siyahii Mosahama Khososiya 

 Address: Ariha Shar’e Al Yabanالعنوان: أريحا شارع اليابان 

 Address for Services: Ariha Shar’e Al Yabanعنوان التبليغ: أريحا شارع اليابان 

( 621)

 Trade Mark No.: 33712العالمة التجارية رقم: 33712 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

 In Respect of: Coalمن اجل: الفحم 

 In the name of: sharekat albasel leltasweeqبأسم: رشكة الباسل للتسويق والتجارة العامة 
waltejarah alameh 

ــييل  ــة عس ــي - بناي ــارع الرئي ــرام - الش ــوان: ال العن
ــهرزاد  ــات ش ــب حلوي بجان

Address: alram - main street alosaily building 
near shahrazad sweets 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات 
االســتخدام  ذات  واألرقــام  الوصفيــة  والرســومات 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع

 

( 622)

 Trade Mark No.: 33713العالمة التجارية رقم: 33713 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

 In Respect of: Coalمن اجل: الفحم 

 In the name of: sharekat albasel leltasweeq waltejarah alamehبأسم: رشكة الباسل للتسويق والتجارة العامة 

بجانــب  عســييل  بنايــة   - الرئيــي  الشــارع   - الــرام  العنــوان: 
شــهرزاد  حلويــات 

Address: alram - main street alosaily building near shahrazad 
sweets 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 623)

 Trade Mark No.: 33714العالمة التجارية رقم: 33714 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

 In Respect of: Coalمن اجل: الفحم 

 In the name of: sharekat albasel leltasweeq waltejarah alamehبأسم: رشكة الباسل للتسويق والتجارة العامة 

بجانــب  عســييل  بنايــة   - الرئيــي  الشــارع   - الــرام  العنــوان: 
شــهرزاد  حلويــات 

Address: alram - main street alosaily building near shahrazad 
sweets 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 622)

 Trade Mark No.: 33713العالمة التجارية رقم: 33713 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

 In Respect of: Coalمن اجل: الفحم 

 In the name of: sharekat albasel leltasweeq waltejarah alamehبأسم: رشكة الباسل للتسويق والتجارة العامة 

بجانــب  عســييل  بنايــة   - الرئيــي  الشــارع   - الــرام  العنــوان: 
شــهرزاد  حلويــات 

Address: alram - main street alosaily building near shahrazad 
sweets 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 623)

 Trade Mark No.: 33714العالمة التجارية رقم: 33714 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

 In Respect of: Coalمن اجل: الفحم 

 In the name of: sharekat albasel leltasweeq waltejarah alamehبأسم: رشكة الباسل للتسويق والتجارة العامة 

بجانــب  عســييل  بنايــة   - الرئيــي  الشــارع   - الــرام  العنــوان: 
شــهرزاد  حلويــات 

Address: alram - main street alosaily building near shahrazad 
sweets 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 



380العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 624)

 Trade Mark No.: 33715العالمة التجارية رقم: 33715 

 In Class: 4يف الصنف: 4 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

 In Respect of: Coalمن اجل: الفحم 

 In the name of: sharekat albasel leltasweeqبأسم: رشكة الباسل للتسويق والتجارة العامة 
waltejarah alameh 

العنــوان: الــرام - الشــارع الرئيــي - بنايــة عســييل 
بجانــب حلويــات شــهرزاد 

Address: alram - main street alosaily building 
near shahrazad sweets 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: جوال 0599919197 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع

 

( 625)

 Trade Mark No.: 33716العالمة التجارية رقم: 33716 

 In Class: 5يف الصنف: 5 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

ــتعملة  ــة املس ــتحرضات الصيدالني ــل: املس ــن اج م
ــدد.  ــب املتع ــالج التصل يف ع

In Respect of: Pharmaceutical for use in treating 
multiple sclerosis 

 In the name of: Merck KGaAبأسم: مريك كيه جي اي اي 

 64293  ،250 ســريت  فرانكفورتــر  العنــوان: 
املانيــا  دارمســتادت، 

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 626)

 Trade Mark No.: 33717العالمة التجارية رقم: 33717 

 In Class: 10يف الصنف: 10 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

 In Respect of: Medical and surgical apparatusمن اجل: االدوات واالجهزة الطبية والجراحية. 
and instruments 

 In the name of: Merck KGaAبأسم: مريك كيه جي اي اي 

 64293  ،250 ســريت  فرانكفورتــر  العنــوان: 
املانيــا  دارمســتادت، 

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 627)

 Trade Mark No.: 33718العالمة التجارية رقم: 33718 

 In Class: 12يف الصنف: 12 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

مــن اجــل: الســيارات واالجــزاء التابعــة لهــا وجميعها 
ــمولة يف الصنف 12.  مش

In Respect of: Automobiles and their parts, all 
included in class 12. 

 .In the name of: SKODA AUTO a.sبأسم: سكودا اوتو اي.اس. 

مــالدا   ،869 كليمنتــا  فاكالفــا  ار.  يت  العنــوان: 
بوليســالف اي اي، يس زد01- 293 مــالدا بولســالف، 

التشــيكية  الجمهوريــة 

Address: t?. V?clava Klementa 869, Mlad? 
Boleslav II, CZ -293 01 Mlad? Boleslav, CZECH 
REPUBLIC 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز  التبليــغ:  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 628)

 Trade Mark No.: 33719العالمة التجارية رقم: 33719 

 In Class: 34يف الصنف: 34 

 Date: 08/05/2018التاريخ: 2018/05/08 

ــف  ــذي يل ــغ ال ــع، التب ــام او املصن ــغ الخ ــجائر، التب ــل: الس ــن اج م
)ليســت  التبــغ  بدائــل  التبــغ،  منتجــات  الغليــون،  تبــغ  يدويــا، 
الغــراض طبيــة(، الســيجار والســيجار الصغــري، والعــات الســجائر، 
والعــات الســيجار، الكربيــت، لــوازم املدخنــن، ورق الســيجار، 
للــف  الجيــب  أدوات  الســجائر،  مرشــحات  الســجائر،  أنابيــب 
االنابيــب  يف  التبــغ  لحشــو  باليــد  تحمــل  ماكنــات  الســجائر، 
الورقيــة، الســجائر االلكرونيــة، ســوائل للســجائر االلكرونيــة، 

منتجــات التبــغ لغــرض تســخينها. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll 
your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar 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: American-Cigarette Company (Overseas)بأسم: أمرييكان-سيغارت كومباين )أوفرسيز( مليتد 
Limited 

 Address: Route de France 17, Boncourt, 2926, Switzerlandالعنوان: روت دو فرانس 17، بونكورت، 2926، سويرسا 

عنــوان التبليــغ: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 629)

 Trade Mark No.: 33720العالمة التجارية رقم: 33720 

 In Class: 37يف الصنف: 37 

 Date: 09/05/2018التاريخ: 2018/05/09 

 In Respect of: Building construction; repair; installationمن اجل: إنشاء املباين واإلصالح وخدمات الركيب أو التجميع 
services 

 In the name of: sameh awni aref thaherبأسم: سامح عوين عارف ظاهر 

 Address: nablus- sufian street dawani blding- floor 8العنوان: نابلس- شارع سفيان -مجمع الدواين الطابق الثامن 

ــق  ــدواين الطاب ــع ال ــفيان -مجم ــارع س ــس- ش ــغ: نابل ــوان التبلي عن
ــن  الثام

Address for Services: nablus- sufian street dawani blding- 
floor 8 
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( 630)

 Trade Mark No.: 28385العالمة التجارية رقم : 28385 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 31/12/2015التاريخ : 2015/12/31 

واالنشــطة  التعليــم  خدمــات  التدريــب,  خدمــات   : اجــل  مــن 
املوظفــن,  تدريــب  الســياقة,  تدريــب  والثقافيــة,  الرياضيــة 
ــدات  ــري املع ــة, تاج ــارة التجزئ ــال تج ــن يف مج ــب املوظف تدري

الرياضيــة 

In Respect of: Providing of training; educational, sporting 
and cultural activities; driver training; employee training; 
staff training services relating to retail trade; rental of sports 
equipment 

 In the name of: Abdul Latif Jameel IPR Company Limitedبأسم : عبد اللطيف جميل اي يب ار كومباين ليمتد 

ــه اي1 1ار  ــرييس, جي ــري, ج ــبالنادي, اس يت هيل ــوان : 15 اس العن
يب, جــزر القنــال 

Address: 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB, Channel 
Islands 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 631)

 Trade Mark No.: 28395العالمة التجارية رقم : 28395 

 In Class: 45يف الصنف : 45 

 Date: 31/12/2015التاريخ : 2015/12/31 

مــن اجــل : الخدمــات االمنيــة وخدمــات الحاميــة, 
الخدمــات االمنيــة وخدمــات الحاميــة املتعلقــة 
الشــخصية,  الحاميــة  خدمــات  باملركبــات, 
الخدمــات  واالجتامعيــة,  الشــخصية  الخدمــات 
باحتياجــات  املتعلقــة  واالجتامعيــة  الشــخصية 
االفــراد, الخدمــات املبــارشة لشــبكات العالقــات 

االجتامعيــة 

In Respect of: Security services; security services 
relating to vehicles; personal body guarding; 
personal and social services; personal and social 
services regarding individual needs; online social 
networking services 

بأســم : عبــد اللطيــف جميــل اي يب ار كومبــاين 
ــد  ليمت

In the name of: Abdul Latif Jameel IPR Company 
Limited 

العنــوان : 15 اســبالنادي, اس يت هيلــري, جــرييس, 
جيــه اي1 1ار يب, جــزر القنــال 

Address: 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 
1RB, Channel Islands 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 632)

 Trade Mark No.: 33724العالمة التجارية رقم : 33724 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 09/05/2018التاريخ : 2018/05/09 

التجميــل  ومســتحرضات  العطــور   : اجــل  مــن 
والزيــوت العطريــة ومســتحرضات العنايــة بالبــرة 
بالبــرة،  للعنايــة  الزينــة  ومنتجــات  والجــامل 
العنايــة  منتجــات  الوجــه،  مقــرات  املنظفــات، 

والوجــه.  بالبــرة 

In Respect of: Perfumes, cosmetics, essential 
oils, preparations for skin and beauty care, 
toiletry products for the care of skin; cleansers; 
facial scrubs; facial skincare products. 

 In the name of: PREMIUM BRANDS GENERALبأسم : رشكة برمييوم براندز للتجارة العامة 
TRADING COMPANY 

 Address: P.O. BOX 1733, Ramallah, Palestineالعنوان : ص.ب 1733، رام الله، فلسطن 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع

 

( 633)

 Trade Mark No.: 31533العالمة التجارية رقم : 31533 

 In Class: 19يف الصنف : 19 

 Date: 09/05/2017التاريخ : 2017/05/09 

 .In Respect of: Building materialsمن اجل : مواد البناء. 

 .In the name of: TZAH SERAFON LTDبأسم : تزاح سيفارون مليتد. 

العنــوان : 23 ســديروت حاييــم بــار ليــف. اشــكلون، 
ارسائيــل 

Address: 23 Sderot Haim Bar Lev. Ashkelon, 
Israel 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 634)

 Trade Mark No.: 31572العالمة التجارية رقم : 31572 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 16/05/2017التاريخ : 2017/05/16 

مــن اجــل : زيــوت عطريــة ، صابــون طبــي ، شــامبو 
، قطــع مــن الصابــون ، شــمع 

In Respect of: Essential oils , Medicated soap , 
Shampoos , Soap (Cakes of) , Candles 

 In the name of: Jameiat Shorouq Alnsawiyahبأسم : جمعية رشوق النسوية الخريية 
Alkhireya 

 Address: Aluds Alaizariah Alshar’e Alraesiالعنوان : القدس العيزرية الشارع الرئيي 

 Address for Services: Aluds Alaizariah Alshar’eعنوان التبليغ : القدس العيزرية الشارع الرئيي 
Alraesi 

( 635)

 Trade Mark No.: 31896العالمة التجارية رقم : 31896 

 In Class: 45يف الصنف : 45 

 Date: 16/07/2017التاريخ : 2017/07/16 

مــن اجــل : خدمــات قانونيــة وخدمــات أمنيــة 
ــخصية  ــات ش ــراد وخدم ــكات واألف ــة املمتل لحامي
لحاجــات  تلبيــة  آخــرون  يقدمهــا  واجتامعيــة 

األفــراد. 

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. 

محامــون   - ومشــاركوه  كــامل  رشكــة   : بأســم 
مدنيــة   - قانونيــون  ومستشــارون 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - 
Mohamoon Wa Mostasharoon Qanoneyoon - 
Madaneyah 

 Address: Al Bireh - Palestineالعنوان : البرية - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله ص. ب. 1591 



386العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 636)

 Trade Mark No.: 31896العالمة التجارية رقم : 31896 

 In Class: 45يف الصنف : 45 

 Date: 16/07/2017التاريخ : 2017/07/16 

أمنيــة  وخدمــات  قانونيــة  خدمــات   : اجــل  مــن 
ــخصية  ــات ش ــراد وخدم ــكات واألف ــة املمتل لحامي
لحاجــات  تلبيــة  آخــرون  يقدمهــا  واجتامعيــة 

األفــراد. 

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. 

محامــون   - ومشــاركوه  كــامل  رشكــة   : بأســم 
مدنيــة   - قانونيــون  ومستشــارون 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - 
Mohamoon Wa Mostasharoon Qanoneyoon - 
Madaneyah 

 Address: Al Bireh - Palestineالعنوان : البرية - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله ص. ب. 1591 

( 637)

 Trade Mark No.: 32707العالمة التجارية رقم : 32707 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 14/12/2017التاريخ : 2017/12/14 

 In Respect of: Rice and rice productsمن اجل : االرز ومنتجات االرز 

 In the name of: Ricegrowers Limitedبأسم : رايسجروورز ليمتد 

ويلــز  ســاوث  ،لتون،نيــو  يانكوافنيــو   : العنــوان 
اســراليا   ،  2705

Address: Yanco Avenue, Leeton New South 
Wales 2705, Australia 

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن
219 نابلــس- فلســطن 

Address for Services: 
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( 638)

 Trade Mark No.: 32850العالمة التجارية رقم : 32850 

 In Class: 42يف الصنف : 42 

 Date: 10/01/2018التاريخ : 2018/01/10 

ــا  ــة وم ــية و معامري ــارات هندس ــل : إستش ــن اج م
يتصــل بهــا مــن إستشــارات تقنيــة، إستشــارات 
الهندســة املدنيــة و خدمــات هندســة التصميــم 

العمــراىن و تخطيــط املــدن 

In Respect of: Engineering and architectural 
consultancy and related technical consultancy, 
civil engineering consultancy and urban design 
and urban planning engineering services. 

بأســم : رشكــة أســتاد لإلستشــارات الهندســية و 
املشــاريع  إدارة 

In the name of: ASTAD ENGINEERING 
CONSULTANCY AND PROJECT 
M A N A G E M E N T 

 Address: P.O. Box 23242 Doha, Qatarالعنوان : ص ب 23242 الدوحة، قطر 

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالرييــا ســنر، ص. 
ب. 768 

Address for Services: 

( 639)

 Trade Mark No.: 32851العالمة التجارية رقم : 32851 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 10/01/2018التاريخ : 2018/01/10 

 ، الدعايــة و االعــالن  ادارة االعــامل،   : اجــل  مــن 
االداريــة  إستشــارات 

In Respect of: Business management, 
Advertising, Management Consulting 

بأســم : رشكــة أســتاد لإلستشــارات الهندســية و 
املشــاريع  إدارة 

In the name of: ASTAD ENGINEERING 
CONSULTANCY AND PROJECT 
M A N A G E M E N T 

 Address: P.O. Box 23242 Doha, Qatarالعنوان : ص ب 23242 الدوحة، قطر 

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالرييــا ســنر، ص. 
ب. 768 

Address for Services: 
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( 640)

 Trade Mark No.: 32946العالمة التجارية رقم : 32946 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 24/01/2018التاريخ : 2018/01/24 

ــس  ــس، املالب ــوزات، املالب ــة، البل ــل، األحذي ــل : الرساوي ــن اج م
الخارجيــة، األوشــحة، املعاطــف، التنانــري، فســاتن، املعاطــف 

In Respect of: Pants, shoes, sweaters, clothing, outer clothing, 
scarfs, coats, skirts, dresses, overcoats 

 In the name of: NUEVA MODA CO., LIMITEDبأسم : نيوفا مودا كو., ليميتد 

ــو.230-226,  ــيلف-كومباليد, ن ــغ اي, س ــوان : روم 201, بيلدين العن
كياتوداجــي, بيشــان فيليــج, هايزهــو ديســريكت, غوانغزهــو, 

ــن  الص

Address: Room 201, Building E, self-complied, No.226-230, 
Qiaotoudajie, Beishan Village, Haizhu District, Guangzhou, 
China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 641)

 Trade Mark No.: 33098العالمة التجارية رقم : 33098 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 15/02/2018التاريخ : 2018/02/15 

مــن اجــل : األجهــزة واألدوات العلميــة واملالحيــة واملســاحية 
ــزة  ــيناميئ واالجه ــرايف والس ــر الفوتوغ ــزة وادوات التصوي واجه
ــة  ــارة واملراقب ــاس واإلش ــوزن والقي ــة وادوات ال واالدوات البري
ــح او  ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه ــاذ والتعلي )اإلرشاف( واإلنق
تحويــل او تكثيــف او تنظيــم او التحكــم يف الطاقــة الكهربائيــة, 
اجهــزة تســجيل أو ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت 
بيانــات مغناطيســية, أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص 
فيديويــة رقميــة وغريهــا مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات 
لالجهــزة التــي تعمــل بقطــع النقــد, االت تســجيل النقــد, االت 
حاســبة, معــدات معالجــة البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج 

ــق  ــاء الحرائ ــزة إطف ــر, أجه 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, DVDs 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: Al Batreek Trading Companyبأسم : رشكة البطريق للتجارة 

العنــوان : شــارع الشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه – حــي االزدهــار 
– الريــاض – اململكــة العربيــة الســعودية ص.ب 53350، الرمــز 

الربيــدي 11583 

Address: Shaik Abdulwahhab Bin Abdullah Street, Alezdihar 
District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, P.O. Box: 53350, 
P.C 11583 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 642)

 Trade Mark No.: 33099العالمة التجارية رقم : 33099 

 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 15/02/2018التاريخ : 2018/02/15 

واألصنــاف  )الكرتــون(  املقــوى  والــورق  الــورق   : اجــل  مــن 
املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــري املصنفــة يف فئــات أخــرى 
 ، الفوتوغرافيــة  الصــور   ، الكتــب  ، املطبوعــات ومــواد تجليــد 
أو  القرطاســية  يف  املســتعملة  الالصقــة  املــواد   ، القرطاســية 
ــن  ــرش التلوي ــن ، ف ــة بالفنان ــة ، األدوات الخاص ــراض املنزلي لألغ
ــاث( ،  ــدا األث ــب )ع ــتلزمات املكات ــة ومس ــان ، اآلالت الكاتب والده
ــتيكية  ــواد بالس ــزة( ، م ــدا األجه ــة )ع ــادية والتعليمي ــواد االرش امل
ــة  ــروف الطباع ــرى( ، ح ــات أخ ــن فئ ــة ضم ــري املصنف ــف )غ للتغلي

االكالشــيهات   ،

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: Discover Qatar Companyبأسم : رشكة اكتشف قطر 

 Address: P.O Box 22550, Doha, Qatarالعنوان : ص.ب.22550 الدوحة, قطر 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 643)

 Trade Mark No.: 33100العالمة التجارية رقم : 33100 

 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 15/02/2018التاريخ : 2018/02/15 

مــن اجــل : النقــل وتغليــف وتخزيــن الســلع وتنظيــم الرحــالت 
والســفر 

In Respect of: Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement 

 In the name of: Discover Qatar Companyبأسم : رشكة اكتشف قطر 

 Address: P.O Box 22550, Doha, Qatarالعنوان : ص.ب.22550 الدوحة, قطر 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 644)

 Trade Mark No.: 33101العالمة التجارية رقم : 33101 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 15/02/2018التاريخ : 2018/02/15 

ــة  ــة واملالحي ــزة واألدوات العلمي ــل : األجه ــن اج م
التصويــر  وادوات  واجهــزة  واملســاحية 
واالدوات  واالجهــزة  والســيناميئ  الفوتوغــرايف 
واإلشــارة  والقيــاس  الــوزن  وادوات  البريــة 
أجهــزة  والتعليــم,  واإلنقــاذ  )اإلرشاف(  واملراقبــة 
وادوات لوصــل او فتــح او تحويــل او تكثيــف او 
ــزة  ــة, اجه ــة الكهربائي ــم يف الطاق ــم او التحك تنظي
تســجيل أو ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, 
ــجيل,  ــراص تس ــية, أق ــات مغناطيس ــالت بيان حام
اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغريهــا 
ــزة  ــات لالجه ــة, آلي ــجيل الرقمي ــائط التس ــن وس م
النقــد,  النقــد, االت تســجيل  التــي تعمــل بقطــع 
االت حاســبة, معــدات معالجــة البيانــات, اجهــزة 
إطفــاء  أجهــزة  كمبيوتــر,  برامــج  الكمبيوتــر, 

الحرائــق 

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 

بأســم : مصنــع اإلمــارات ملعــدات مكافحــة الحريــق 
– ذ.م.م 

In the name of: Emirates Fire Fighting Equipment 
Factory L.L.C 

االمــارات  الشــارقة,   ,22436 ص.ب:   : العنــوان 
املتحــدة  العربيــة 

Address: P.O. Box: 22436, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 645)

 Trade Mark No.: 33106العالمة التجارية رقم : 33106 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 15/02/2018التاريخ : 2018/02/15 

مــن اجــل : شــمع الســيارات؛ املســتحرضات لحاميــة والحفــاظ 
ــون؛  ــامبو؛ الصاب ــة؛ والش ــات األحذي ــات؛ كرمي ــطح املركب ــى أس ع
ليســت للغايــات الطبيــة؛ ولوشــن مــا بعــد الحالقــة ؛ مســتحرضات 
التجميــل؛  مســتلزمات  وأطقــم  الشــمس؛  أشــعة  مــن  الوقايــة 
الطبيــة؛  غــري  الزينــة  ومســتحرضات  التجميــل  مســتحرضات 
والزيــوت  العطريــة،  املــواد  الطبيــة؛  غــري  األســنان  منظفــات 

العطريــة؛ التلميــع، مســتحرضات الفــرك والكشــط. 

In Respect of: Car wax; preparations for protecting and 
preserving vehicle surfaces; shoe creams; shampoos; detergents 
not for medical purposes; after-shave lotions; sunscreen 
preparations; cosmetic kits; non-medicated cosmetics and 
toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfumery, 
essential oils; polishing, scouring and abrasive preparations. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم : فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان : فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 

 ( 646)

 Trade Mark No.: 33110العالمة التجارية رقم : 33110 

 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 15/02/2018التاريخ : 2018/02/15 

مــن اجــل : مريــالت لألطفــال، الشــارات، أذون املــرور، األعــالم 
وجميعهــا   ، الطــاوالت  اغطيــة  والحقائــب،  واألعــالم،  املثلثــة، 
مــن الــورق؛ األوعيــة والحافظــات مــن الــورق أو مــن الكرتــون؛ 
ــة  ــامالت واألغطي ــات، الح ــب؛ الحافظ ــؤرشات للكت ــات؛ م األلبوم
ألدوات القرطاســية؛ مذكــرات يوميــة؛ الطوابــع لهــواة جمعهــا؛ 
والصــور  املطبوعــات؛  للتعبئــة؛  البالســتيك  مــن  الحقائــب 
ــتثناء  ــة، باس ــتلزمات مكتبي ــية ومس ــواد قرطاس ــة؛ م الفوتوغرافي

األثــاث؛ مــواد الفنانــن والرســم؛ مــواد تعليميــة وارشــادية. 

In Respect of: Bibs, badges, passes, pennants, flags, bags, 
table linen, all of paper; containers and holders of paper or 
cardboard; albums; bookmarkers; cases, stands and covers 
for stationery articles; diaries; stamps for collectors; bags of 
plastic for packaging; printed matter; photographs; stationery 
and office requisites, except furniture; artists’ and drawing 
materials; instructional and teaching materials. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم : فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان : فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

 :Address for Services
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( 647)

 Trade Mark No.: 33222العالمة التجارية رقم : 33222 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 27/02/2018التاريخ : 2018/02/27 

املواقــد  الطهــي؛  حلقــات  املواقــد.   : اجــل  مــن 
العلويــة؛ األفــران، عــدا عــن اســتخدام املختــرب؛ 
أفــران الهــواء الســاخن؛ لوحــات الهيكليــة لألفــران؛ 
التحميــص؛  مقابــس  الحــراري؛  الحمــل  أفــران 
اجهــزة التحميــص؛ الشــوايات. شــفاطات املطابــخ؛ 
قاليــات  الصحــون؛  دفايــات  الســاخنة؛  لوحــات 
كهربائيــة؛  غاليــات  الكهربائيــة؛  العميــق،  القــيل 
أجهــزة وآالت التربيــد؛ خزائــن التربيــد؛ ثالجــات؛ 
محمصــات الخبــز؛ أواين الطبــخ، الكهربائيــة؛ أجهزة 
امللحقــات  تنظيــم و ســالمة  الطبــخ؛  وتركيبــات 
ألجهــزة الغــاز؛ تركيبــات تصفيــة الهــواء؛ أجهــزة 
االلكرونيــة؛  القهــوة  آالت  املروبــات؛  تربيــد 
لحراقــات  أقــواس  الغــاز؛  حراقــات  املجمــدات؛ 
أفــران  ]أفــران[؛  املطبــخ  افــران  أفــران.  الغــاز؛ 
امليكروويــف ]جهــاز الطبــخ[؛ الشــوايات ]أدوات 
الطبــخ[؛ املواقــد. املبســرات؛ تنظيــم و ســالمة 
امللحقــات ألجهــزة امليــاه؛ محمصــات قهــوة؛ أجهــزة 
البواليــع؛  الثلــج؛  وآالت  أجهــزة  بالبخــار؛  الطبــخ 
والتدفئــة  اإلنــارة  أجهــزة  الصفائــح؛  الحنفيــات؛ 
والتجفيــف  والتربيــد  والطهــي  البخــار  وتوليــد 
والتهويــة والتزويــد بامليــاه واألغــراض الصحيــة 

In Respect of: Cookers; cooking rings; cooking 
tops; ovens, other than for laboratory use; hot 
air ovens; structural plates for ovens; convection 
ovens; roasting jacks; roasting apparatus; 
barbecues; extractor hoods for kitchens; hot 
plates; plate warmers; deep fryers, electric; 
electric boilers; refrigerating apparatus and 
machines; refrigerating cabinets; refrigerators; 
bread toasters; cooking utensils, electric; cooking 
apparatus and installations; regulating and 
safety accessories for gas apparatus; air filtering 
installations; beverage cooling apparatus; electric 
coffee machines; freezers; gas burners; brackets 
for gas burners; kilns; kitchen ranges [ovens]; 
microwave ovens [cooking apparatus]; griddles 
[cooking appliances]; stoves; pasteurizers; 
regulating and safety accessories for water 
apparatus; coffee roasters; steam cooking 
apparatus; ice machines and apparatus; sinks; 
faucets; hobs; apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

 .In the name of: GLEM GAS S.p.Aبأسم : غليم غاز اس.يب.ايه. 

العنــوان : فيــا مودينيــي ان. 4266 – 41018 ســان 
سيســاريو ســول بانــارو )ام او( ايطاليــا 

Address: Via Modenese n. 4266 - 41018 San 
Cesario sul Panaro (MO) Italy 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 648)

 Trade Mark No.: 33272العالمة التجارية رقم : 33272 

 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 12/03/2018التاريخ : 2018/03/12 

الرياضيــة؛  الســيارات  الســيارات؛   : اجــل  مــن 
ســيارات النقــل )املركبــات(؛ الشــاحنات؛ الحافــالت؛ 
الهوائيــة؛  الدراجــات  الكهربائيــة؛  الســيارات 

الهوائيــة  املركبــات 

In Respect of: Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles; 
bicycles; air vehicles 

 In the name of: Kia Motors Corporationبأسم : كيا موتورز كوربوريشن 

ــيول,  ــو-غو, س ــغ-رو, سيوش ــوان : 12, هيولوين العن
كوريــا 

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Korea 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 649)

 Trade Mark No.: 33273العالمة التجارية رقم : 33273 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 13/03/2018التاريخ : 2018/03/13 

مــن اجــل : خدمــات توفــري االطعمــة واملروبــات , 
اليــواء املوؤقــت 

In Respect of: Services for providing food and 
drink temporary accomodation 

بأســم : رشكــة تريــد اكســربتس للخدمــات التجاريــة 
واالداريــة م خ م 

In the name of: Sharekat Trade Experts 
Lelkhadmat Altejareya wa Alidarya 

 Address: Ramallah Abeireh - Albalooaالعنوان : رام الله البرية - البالوع 

ــز  ــال - مرك ــارع االرس ــه - ش ــغ : رام الل ــوان التبلي عن
البــزار التجــاري ط 4 ص ب 4234 

Address for Services: 
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( 650)

 Trade Mark No.: 33276العالمة التجارية رقم : 33276 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 13/03/2018التاريخ : 2018/03/13 

ــل  ــامل وتفعي ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واإلع ــل : الدعاي ــن اج م
ــي.  ــاط املكتب النش

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

ــة م  ــة واالداري ــات التجاري ــربتس للخدم ــد اكس ــة تري ــم : رشك بأس
خ م 

In the name of: Sharekat Trade Experts Lelkhadmat Altejareya 
wa Alidarya 

 Address: Ramallah Abeireh - Albalooaالعنوان : رام الله البرية - البالوع 

عنــوان التبليــغ : رام اللــه - شــارع االرســال - مركــز البــزار التجــاري 
ط 4 ص ب 4234

Address for Services: 

( 651)

 Trade Mark No.: 33297العالمة التجارية رقم : 33297 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 15/03/2018التاريخ : 2018/03/15 

مــن اجــل : مســتحرضات تبييــض األقمشــة ومســتحرضات اخــرى 
مســتحرضات  املعقــامت،  املالبــس،  ويك  غســل  يف  تســتعمل 
ــة  ــل للعناي ــتحرضات تجمي ــط، مس ــيل وكش ــل وج ــف وصق تنظي
التنظيــف،  كرميــات  الغســيل،  كرميــات  باالخــص  بالبــرة، 
ــات  ــة، كرمي ــات الواقي ــد، الكرمي ــن( للجل ــول )لوش ــات، غس املرطب
الصابــون،  قطــع  صابــون،  اليــد،  غســيل  مســتحرضات  الزنــك، 
عطــور وزيــوت عطريــة، زيــوت عطريــة لالســتحامم، الشــامبو 
ــة،  ــد الحالق ــا بع ــن( م ــول )لوش ــعر، غس ــل الش ــعر، ج ــم للش والبلس
معجــون االســنان، مزيــل العــرق، الــورق املقــوى املســتخدم ملــرة 
واحــدة ومــواد القطــن للتنظيــف، أغــراض صحيــة وتجميليــة، 

الصــوف القطنــي، االعــواد القطنيــة 

In Respect of: Bleaching preparations; substances for laundry 
use; detergents; cleaning polishing, scouring and abrasive 
preparations; skin care products, namely washing creams, 
cleansing creams, moisturizers, skin lotions, barrier creams, 
zinc creams, hand-washing substances, soaps, cakes of soap; 
perfumery, essential oils; bath oils; shampoos and conditioners; 
hair gels; after-shave lotions; toothpaste; deodorants; disposable 
impregnated paper and cotton articles for cleaning, sanitary and 
cosmetic purposes; cotton wool; cotton sticks 

 In the name of: Essity Hygiene and Health Aktiebolagبأسم : اسيتي هايجن اند هيلث اكتيبوالغ 

 Address: 405 03 Goteborg, Swedenالعنوان : 405 03 جوتيبورغ, السويد 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 652)

 Trade Mark No.: 33298العالمة التجارية رقم : 33298 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 15/03/2018التاريخ : 2018/03/15 

مــن اجــل : الــورق املســتخدم ملــرة واحــدة ومــواد 
الصيدالنيــة  باملســتحرضات  املربــة  القطــن 
ــات  ــة، مبطن ــراض الصحي ــف واألغ ــراض التنظي ألغ
الصــدر للرضاعــة، الحفاضــات للمســتخدمة ملــرة 
واحــدة، رساويــل الحفاضــات، رساويــل الحفاضــات 
ســدادات  بطانــات،  لالمتصــاص،  اخــرى  ومــواد 
ومــواد  الصحيــة  )املناشــف(  املناديــل  قطنيــة، 
املراهــم،  صحيــة،  الغــراض  لالمتصــاص  اخــرى 
ادوات تشــخيصية لالســتخدام الصيــديل، طقــم 
ــة  ــات الطبي ــن املنظف ــون م ــروح تتك ــف الج تنظي
للجــروح وضــامدات الجــروح، لصقــات الجــروح، 
طبيــة،  رشائــط  الجــروح،  ضــامدات  ضــامدات، 
ضــامدات الســتعامالت صحيــة )و\او اســتعامالت 

طبيــة( 

In Respect of: Disposable paper and cotton 
articles impregnated with pharmaceutical lotions 
for cleaning and sanitary purposes; breast nursing 
pads; disposable diapers; diaper pants; disposable 
diapers, diaper pants and other absorbent articles; 
liners; tampons; sanitary napkins (towels) and 
other absorbent articles for sanitary purposes; 
ointments; diagnostic agents for pharmaceutical 
use; wound cleansing set composed of medical 
cleansers for wounds and wound dressings; 
plasters, dressings, wound dressings, medical 
strips, bandages for sanitary purposes (and/or 
medical purposes) 

 In the name of: Essity Hygiene and Healthبأسم : اسيتي هايجن اند هيلث اكتيبوالغ 
Aktiebolag 

 Address: 405 03 Goteborg, Swedenالعنوان : 405 03 جوتيبورغ, السويد 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 653)

 Trade Mark No.: 33299العالمة التجارية رقم : 33299 

 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 15/03/2018التاريخ : 2018/03/15 

ــوي او  ــي تحت ــة الت ــات الورقي ــورق، املنتج ــل : ال ــن اج م
ال تحتــوي عــى الســلولوز للمســح والتجفيــف والتنظيــف 
املنــزيل  لالســتعامل  الورقيــة  املنتجــات  والتلميــع، 
مــن  مصنوعــة  واقيــة  أغطيــة  والتجميــيل،  والصحــي 
الــورق، أغطيــة واقيــة مصنوعــة مــن الــورق مــع ورق دعــم 
ــاوالت، ادوات  ــة للط ــارش ورقي ــل، مف ــتيكية، املراي بالس
الطباعــة، ورق الطباعــة، ورق ناعــم، ورق الكتابــة، ورق 
صحــف، ورق الكتــب، الصحــف، الكتلوجــات، املجــالت 
مــن  املصنوعــة  التغليــف  مــواد  االخــرى،  والطبوعــات 
لتغليــف  البالســتيكية  املــواد  البالســتيك،  أو  الــورق 

الشــحوم واملنظفــات  ازالــة  الصابــون وادوات 

In Respect of: Paper; products made of paper 
containing cellulose or not, for wiping, drying, cleaning 
and polishing; paper products for household, hygienic, 
sanitary and cosmetic purposes; protective covers made 
of paper, protective covers made of paper with plastic 
back sheet, bibs, paper table cloths; printing products; 
printing paper, fine paper; writing paper, newsprint, 
paper for books, newspapers, catalogues, magazines 
and other printed matters; packagings made of paper 
or plastic; plastic material for packaging of soaps, 
degreasing agents, detergents 

 In the name of: Essity Hygiene and Health Aktiebolagبأسم : اسيتي هايجن اند هيلث اكتيبوالغ 

 Address: 405 03 Goteborg, Swedenالعنوان : 405 03 جوتيبورغ, السويد 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

( 654)

 Trade Mark No.: 33300العالمة التجارية رقم : 33300 

 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 15/03/2018التاريخ : 2018/03/15 

مــن اجــل : ســتاندات وحــامالت واوعيــة وموزعــات للــورق 
واملناديــل الورقيــة والصابــون الســائل ومعطــرات الهــواء 
والحــامم،  املنزليــة واملطبــخ  املنتجــات  مــن  وغريهــا 
املطبــخ  وأدوات  منزليــة  أدوات  التنظيــف،  اقمشــة 
واالوعيــة )وليســت مــن معــادن مثينــة أو مطليــة بذلــك( 

In Respect of: Stands, holders, containers and dispensers 
for paper, paper towels, liquid soap, air fresheners and 
other household, kitchen and toilet products; cleaning 
cloths; household and kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith) 

 In the name of: Essity Hygiene and Health Aktiebolagبأسم : اسيتي هايجن اند هيلث اكتيبوالغ 

 Address: 405 03 Goteborg, Swedenالعنوان : 405 03 جوتيبورغ, السويد 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 655)

 Trade Mark No.: 33304العالمة التجارية رقم : 33304 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 15/03/2018التاريخ : 2018/03/15 

ــتحرضات  ــة, مس ــوت عطري ــور وزي ــل : عط ــن اج م
ــعر  ــن( للش ــول )لوش ــل, غس تجمي

In Respect of: Perfumery and essential oils, 
cosmetics, hair lotions 

بأســم : رشكــة املكيــاج كوزماتيــك واالنشــاءات 
املحــدودة  والتجــارة  والصناعــة 

In the name of: Makyaj Kozmetik Insaat Sanayi 
ve Ticaret Ltd Sirketi 

العنــوان : حميديــة باغلنتــي يولــو محلــة اكتشــا 
بــور غــاز رقــم: 140 اســن يــورت / اســطنبول, تركيــا 

Address: Hadimkoy Baglanti Yolu Akcaburgaz 
Mah. No:140 Esenyurt - ISTANBUL, Turkey 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 656)

 Trade Mark No.: 33310العالمة التجارية رقم : 33310 

 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 18/03/2018التاريخ : 2018/03/18 

 In Respect of: JUICE SOFT DRINKمن اجل : عصري .مروب غازي 

 In the name of: SHARIKAT AL KAFRAWIبأسم : رشكة الكفراوي الستثامر املواد الغذائية 
LESTITHMAR ALMAWAD AL GITHAIAH 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل حارة الشيخ 0599251313 

الشــيخ  حــارة  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 
 0 5 9 9 2 5 1 3 1 3

Address for Services: AL KHALIL 
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( 657)

 Trade Mark No.: 33315العالمة التجارية رقم : 33315 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 19/03/2018التاريخ : 2018/03/19 

واألغــراض  امليــاه  امــداد  اجهــزة   : اجــل  مــن 
 . لصحيــة ا

In Respect of: water supply and sanitary purposes 

واالدوات  االســتثمرية  البايــض  رشكــة   : بأســم 
لصحيــة  ا

In the name of: SHARIKAT ALBAYED 
ALESTITHMARIEH WALADAWAT 
A L S I H I A H 

 Address: HEBRON BAITKAHEL 0599255189العنوان : الخليل بيت كاحل 

 Address for Services: HEBRON BAITKAHELعنوان التبليغ : الخليل بيت كاحل 
0599255189 

 ( 658)

Trade Mark No.: 33348 العالمة التجارية رقم : 33348 
In Class: 30 في الصنف : 30 

Date: 22/2018/03 التاريخ : 2018/03/22 
;In Respect of: Chocolate, chocolate articles من اجل : الشوكوالتة, ادوات الشوكوالتة, الحلويات 

 confectionery
In the name of: Sweetlife B.V. بأسم : سويت اليف بي. في. 

,Address: Plein 1923 14, 3941 ER Doorn العنوان : بلين 1923 14, 3941 اي ار دوم, هولندا 
 Netherlands

 P.O  /AGIP - TMP Agents  : التبليــغ  عنــوان 
 Box 3800 Al-Beereh

 :Address for Services
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( 659)

 Trade Mark No.: 33350العالمة التجارية رقم : 33350 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 22/03/2018التاريخ : 2018/03/22 

ــرى  ــواد اخ ــة وم ــر األقمش ــتحرضات ق ــل : مس ــن اج م
تســتعمل يف غســل ويك املالبــس، مســتحرضات تنظيــف 
وصقــل وجــيل وكشــط، صابــون، عطــور وزيــوت عطريــة، 
مســتحرضات تجميــل، غســول )لوشــن( للشــعر، منظفــات 

أســنان. 

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: Mustafa Ahmad Mahmuod Abd Raboبأسم : مصطفى أحمد محمود عبد ربه 

 Address: Hebron / Jawal 0598227423العنوان : الخليل - جوال 0598227423 

 Address for Services: Hebron / Jawal 0598227423عنوان التبليغ : الخليل - جوال 0598227423 

( 660)

 Trade Mark No.: 33380العالمة التجارية رقم : 33380 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 01/04/2018التاريخ : 2018/04/01 

مــن اجــل : مســتحرضات اســتحامم طبيــة ، مســتحرضات 
كيميائيــة صيدالنيــة ، مســتحرضات صيدالنيــة لعــالج 
قــرة الــرأس ، أعشــاب دوائيــة ، أعشــاب تدخــن لغايــات 
طبيــة ، مســتحرضات دوائيــة لنمــو الشــعر ، زيــوت دوائيــة 
، مراهــم لغايــات صيدالنيــة ، مرهــم الصابــون ، مــاء البحــر 

لإلســتحامم الــدوايئ . 

In Respect of: Bath preparations, medicated , 
Chemico-pharmaceutical preparations , Dandruff 
(Pharmaceutical preparations for treating-) , Herbs 
(Medicinal-) , Herbs (Smoking-) for medical purposes 
, Medicinal hair growth preparations , Medicinal oils , 
Ointments for pharmaceutical purposes , Opodeldoc , 
Water (Sea-) for medicinal bathing 

 In the name of: Elham Hussain Ahmad Najjarبأسم : الهام حسن أحمد نجار 

 Address: Ramallah Walbeirehالعنوان : رام الله والبرية 

 Address for Services: Ramallah Walbeirehعنوان التبليغ : رام الله والبرية 
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( 661)

 Trade Mark No.: 33387العالمة التجارية رقم : 33387 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ : 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة   : اجــل  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم : رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان : فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ : فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 662)

 Trade Mark No.: 33388العالمة التجارية رقم : 33388 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ : 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة   : اجــل  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم : رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان : فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ : فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 
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( 663)

 Trade Mark No.: 33389العالمة التجارية رقم : 33389 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ : 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة   : اجــل  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم : رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان : فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ : فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 

( 664)

 Trade Mark No.: 33398العالمة التجارية رقم : 33398 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ : 2018/04/02 

االصطناعيــة،  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة   : اجــل  مــن 
االرز، التابيــوكا والســاغو، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 
ــات  ــات، الحلوي ــر والحلوي ــود والفطائ ــز االس ــوب، الخب ــن الحب م
املثلجــة، عســل النحــل، العســل االســود، الخمــرية ومســحوق 
الخبيــز، امللــح، الخــردل، الخــل، والصلصــات )التوابــل(، البهــارات، 

ــج  الثل

In Respect of: Coffe, 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: Sharekat Sharawi lsina’et Alskaker Mosahamaبأسم : رشكة شعراوي لصناعة السكاكر مساهمة خصوصية 
Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان : فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

عنــوان التبليــغ : فلســطن رام اللــه املنطقــة الصناعيــة هاتــف 
 2955535

Address for Services: 
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( 665)

 Trade Mark No.: 33399العالمة التجارية رقم : 33399 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 02/04/2018التاريخ : 2018/04/02 

مــن اجــل : خدمــات املطاعــم واملقاهــي والكافريــات والفنــادق. 
واملروبــات  املأكــوالت  وتزويــد  وتقديــم  اعــداد  خدمــات 

والحلويــات. 

In Respect of: Restaurant, Café, Cafeteria and hotel Services. 
Services, preparing, serving and providing foods , drinks and 
Dessert 

 In the name of: Haitham Oqab Asaad Kabhaبأسم : هيثم عقاب اسعد قبها 

Address: Palestine Jinen Aljami’a Alamrekiyaالعنوان : فلسطن، جنن، الجامعة االمريكية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرية ، الرفة ، بجانب نادي السيارات 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 666)

 Trade Mark No.: 33400العالمة التجارية رقم : 33400 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 02/04/2018التاريخ : 2018/04/02 

مــن اجــل : أجهــزة لإلنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــو 
واألغــراض  امليــاه  وإمــداد  والتهويــة  والتجفيــف  والتربيــد 
مصابيــح  بصيــالت  لإلضــاءة،  مضيئــة  أنابيــب  الصحيــة. 
أجهــزة  فلورينســت،  إضــاءة  أنابيــب  املصابيــح،  كهربائيــة، 
إضــاءة للصاممــات الثنائيــة للضــوء، )LED( أجهــزة اإلضــاءة مبــا 
ــالت،  ــن يف الحف ــحرية للتزي ــواء س ــاءة، أض ــات اإلض ــا منش فيه

 . للمركبــات  أضــواء  الشــوارع،  مصابيــح 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes LUMINOUS TUBES FOR LIGHTING ,light 
bulbs , electrice, lamps,fluorescent lighting tube ,light-emitting 
diodes(led) lighting apparatus ,namely ,ligting installatione 
,fairy light for festive decoratione ,street lamps,lights for 
automobles , lighting apparatus for vehicles. 

 In the name of: GHASSAN GHALEB SUBHI AWADEHبأسم : غسان غالب صبحي عواده 

 Address: NABLUS . SHARE’A ALADEEL JAWALالعنوان : نابلس - شارع العدل جوال 568367996 
0568367996 

 Address for Services: NABLUS . SHARE’A ALADEELعنوان التبليغ : نابلس - شارع العدل جوال 568367996 
JAWAL 0568367996 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 667)

 Trade Mark No.: 33406العالمة التجارية رقم : 33406 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/04/2018التاريخ : 2018/04/02 

الشــوكوالته  ومنتجــات  الشــوكوالته   : اجــل  مــن 
ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني
الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 
املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 
الشــعريية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 
الخمــرية، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 
للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتــش 
العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 
ــج،  ــس املثل ــج، الربث ــن املثل ــخ، العج ــز للطب الجاه
املصنوعــة  غــري  املثلجــة  الحلويــات  البوظــة، 
مــن االلبــان، الحلويــات املثلجــة املصنوعــة مــن 
الشــاي،   ، القهــوة  املثلجــة،  الحلويــات  الفواكــه، 
ومــا  الســاجو،  التابيــوكا،  األرز،   ، الســكر  الــكاكاو، 
ــح،  ــكر، املل ــس الس ــز، دب ــوة، الخب ــام القه ــوم مق يق
الخــردل، الطحــن املصنــوع مــن الحبــوب, التوابــل, 
عــى  )املعتمــدة  االطعمــة  مروبــات  القطــاين, 
ــبي,  ــاي العش ــات, الش ــاب(, الصلص ــوب واالعش الحب

العســل 

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 Coبأسم : الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 
LLC 

الصناعيــة  املنطقــة  الوحــدة,  شــارع   : العنــوان 
رقــم 1, ص.ب: 4115, الشــارقة, االمــارات العربيــة 

املتحــدة 

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 668)

 Trade Mark No.: 33439العالمة التجارية رقم : 33439 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 05/04/2018التاريخ : 2018/04/05 

ــوة  ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش ــل : 30 القه ــن اج م
الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛  االصطناعيــة؛ 
وجبــات خفيفــة مصنوعــة مــن الحبــوب؛ دقيــق 
ــات  ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ــز والفطائ ــوب؛ الخب الحب
األســود؛  والعســل  النحــل  عســل  املثلجــة؛ 
الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛  ومســحوق  الخمــرية 
الخــل والصلصــات الثلــج، مســتحرضات عطريــة 
جاهــزة؛  حبــوب  كعــك  خبــز،  للطعام،بســكويت، 
ــة  ــات خفيف ــة ، وجب ــوب معالج ــوب؛ حب ــع حب أصاب
الباســتا؛  عجينــة  باســتا؛  الحبــوب،  أساســها 
ســباغيتي ، وجبــات خفيفــة مصنوعــة مــن الدقيــق، 

األرز  أساســها  خفيفــة  وجبــات  أرز،  أقــراص 

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, Aromatic 
preparations for food, Biscuits, Bread, Buns, 
Cereal preparations,Cereal-based snack food, 
Farinaceous food pastes, Farinaceous foods, 
Flour products, Rice cakes,Rice-based snack 
food. 

للتجــارة  النقيــب  عــوض  بــن  مؤسســة   : بأســم 
النقيــب  عــوض  عبداللــه  رائــد  ميثلهــا  العامــة- 

In the name of: Bin Awadh Al-Naqeeb General 
Trading Corp - represented by Raed Abdullah 
Awadh Al- Naqeeb 

ــيلة-  ــارع الس ــامن- ش ــيخ عث ــة الش ــوان : مدين العن
ــة.  ــة اليمني ــدن، الجمهوري ع

Address: The Republic of Yemen – Aden – 
Sheikh Osman City– Silat St 

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن
219 نابلــس- فلســطن 

Address for Services: 
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( 669)

 Trade Mark No.: 33460العالمة التجارية رقم : 33460 

 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 09/04/2018التاريخ : 2018/04/09 

ــات  ــو؛ خدم ــع بالج ــركاب و/او البضائ ــل ال ــات نق ــل : خدم ــن اج م
الفرديــة  الحجــوزات  وتنســيق  تنظيــم  باالخــص،  الســفر، 
الناريــة،  الدراجــات  بجــوالت  يتعلــق  فيــام  للنقــل  والجامعيــة 
الرحــالت البحريــة، املؤمتــرات، االجتامعــات، النــدوات، الحفــالت، 
ذلــك؛ خدمــات  الرياضيــة ومــا شــابه  املؤمتــرات، املســابقات 
صــف  خدمــات  املركبــات؛  تأجــري  خدمــات  الســفر؛  معلومــات 
واملناولــة  التخزيــن  خدمــات  الشــحن؛  خدمــات  املركبــات؛ 
ــق  ــارية تتعل ــات استش ــرات؛ خدم ــري الطائ ــات تأج ــع؛ خدم للبضائ

مبــا ســبق؛ خدمــات تنظيــم جــوالت الســفر 

In Respect of: TRANSPORTATION OF PASSENGERS AND/
OR GOODS BY AIR; TRAVEL SERVICES, NAMELY, 
ARRANGING AND COORDINATING INDIVIDUAL 
AND GROUP RESERVATIONS AND BOOKINGS 
FOR TRANSPORTATION IN CONNECTION WITH 
MOTORCOACH TOURS, CRUISES, CONVENTIONS, 
MEETINGS, SEMINARS, CONCERTS, CONFERENCES, 
SPORTS CONTESTS AND THE LIKE; TRAVEL 
INFORMATION SERVICES; VEHICLE RENTAL 
SERVICES; VEHICLE PARKING SERVICES; COURIER 
SERVICES; CARGO STORAGE AND HANDLING 
SERVICES; AIRCRAFT CHARTERING SERVICES; 
CONSULTING SERVICES RELATED TO THE 
FOREGOING; ARRANGING FOR TRAVEL TOURS 

 In the name of: oneworld Alliance, LLCبأسم : ونوورلد االينس, ال ال يس 

العنــوان : 1209 اورانــج ســريت، ترســت ســنر، ويلمنغتــون، 
ديالويــر، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

Address: 1209 Orange Street, Trust Center, Wilmington, 
Delaware, U.S.A. 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 670)

 Trade Mark No.: 33461العالمة التجارية رقم : 33461 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 09/04/2018التاريخ : 2018/04/09 

مــن اجــل : خدمــات وكاالت حجــز الفنــادق، وباالخــص، إجــراء 
خدمــات  الطعــام؛  خدمــات  املؤقتــة؛  لالقامــات  الحجــوزات 
الفنــادق واملطاعــم ومقاهــي والبــار؛ حجــز املطاعــم؛ خدمــات 
الحجــوزات واملعلومــات؛ وخدمــات استشــارية متعلقــة مبــا ســبق 

In Respect of: HOTEL BOOKING AGENCY SERVICES, 
NAMELY, MAKING RESERVATIONS AND BOOKINGS 
FOR TEMPORARY LODGING; CATERING SERVICES; 
HOTEL, RESTAURANT, CAFE AND BAR SERVICES; 
RESTAURANT BOOKING, RESERVATION AND 
INFORMATION SERVICES; AND CONSULTING 
SERVICES RELATED TO THE FOREGOING 

 In the name of: oneworld Alliance, LLCبأسم : ونوورلد االينس, ال ال يس 

العنــوان : 1209 اورانــج ســريت، ترســت ســنر، ويلمنغتــون، 
ديالويــر، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

Address: 1209 Orange Street, Trust Center, Wilmington, 
Delaware, U.S.A. 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 



406العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 671)

 Trade Mark No.: 33490العالمة التجارية رقم : 33490 

 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 12/04/2018التاريخ : 2018/04/12 

 In Respect of: SOFT DRINK AND ENERGY DRINKمن اجل : املروبات الخفيفة ومروبات الطاقة 

 In the name of: SHARIKAT ADAM LLISTIRADبأسم : رشكة االدم لالسترياد والتسويق 
WA LTA S W E E K 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل دورا 022281185 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل دورا 022281185 

( 672)

  Trade Mark No.: 33552العالمة التجارية رقم : 33552 

 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 19/04/2018التاريخ : 2018/04/19 

ــل  ــم النق ــركاب؛ تنظي ــل ال ــوي؛ نق ــل الج ــات النق ــل : خدم ــن اج م
لرحــالت الســفر؛ تنظيــم الرحــالت البحريــة؛ حجــز املقاعــد للســفر؛ 
حجــوزات الســفر؛ حجــوزات املركبــات للســفر؛ تأجــري الســيارات؛ 
تأجــري مواقــف الســيارات؛ خدمــات التوصيــل؛ خدمــات الشــحن؛ 
النقــل  تنظيــم  الطائــرات؛  تأجــري  خدمــات  البضائــع؛  تخزيــن 
لرحــالت الســفر؛ خدمــات استشــارات النقــل الجــوي؛ خدمــات 
لرحــالت  النقــل  الــركاب؛ استشــارات تنظيــم  نقــل  استشــارات 
استشــارات  البحريــة؛  الرحــالت  تنظيــم  استشــارات  الســفر؛ 
حجــز املقاعــد للســفر؛ استشــارات حجــوزات الســفر؛ استشــارات 
ــارات  ــيارات؛ استش ــري الس ــارات تأج ــات؛ استش ــوزات املركب حج
التوصيــل؛  خدمــات  استشــارات  الســيارات؛  مواقــف  تأجــري 
تخزيــن  خدمــات  استشــارات  الشــحن؛  خدمــات  استشــارات 
البضائــع؛ استشــارات تأجــري الطائــرات؛ استشــارات تنظيــم النقــل 

ــفر  ــالت الس لرح

In Respect of: AIR TRANSPORT; PASSENGER 
TRANSPORT; ARRANGING OF TRANSPORTATION FOR 
TRAVEL TOURS; ARRANGING OF CRUISES; BOOKING 
OF SEATS FOR TRAVEL; TRAVEL RESERVATION; 
TRAVEL RESERVATION VEHICLE RENTAL; MOTOR 
COACH RENTAL; PARKING PLACE RENTAL; 
COURIER SERVICES; FREIGHT SERVICES; STORAGE 
OF GOODS; AIRCRAFT RENTAL; ARRANGING 
OF TRANSPORTATION FOR TRAVEL TOURS; AIR 
TRANSPORT CONSULTANCY; PASSENGER TRANSPORT 
CONSULTANCY; ARRANGING OF TRANSPORTATION 
FOR TRAVEL TOURS CONSULTANCY; ARRANGING 
OF CRUISES CONSULTANCY; BOOKING OF SEATS 
FOR TRAVEL CONSULTANCY; TRAVEL RESERVATION 
CONSULTANCY; VEHICLE RENTAL CONSULTANCY; 
MOTOR COACH RENTAL CONSULTANCY; PARKING 
PLACE RENTAL CONSULTANCY; COURIER 
SERVICES CONSULTANCY; FREIGHT SERVICES 
CONSULTANCY; STORAGE OF GOODS CONSULTANCY; 
AIRCRAFT RENTAL CONSULTANCY; ARRANGING 
OF TRANSPORTATION FOR TRAVEL TOURS 
CONSULTANCY 

 In the name of: oneworld Alliance, LLCبأسم : ونوورلد االينس, ال ال يس 

العنــوان : 1209 اورانــج ســريت، ترســت ســنر، ويلمنغتــون، 
ديالويــر، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

Address: 1209 Orange Street, Trust Center, Wilmington, 
Delaware, U.S.A. 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 673)

 Trade Mark No.: 33600العالمة التجارية رقم : 33600 

 In Class: 44يف الصنف : 44 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

تقنيــة  تضــم  االســنان  جراحــة  خدمــات   : اجــل  مــن 
اللثــة  بنــاء  إلعــادة  جراحيــة 

In Respect of: Dental surgery services featuring gum 
reconstruction surgical technique 

 In the name of: John C.A. Chao Living Trustبأسم : جون يس.ايه. تشاو ليفينغ ترست 

العنــوان : 100 اس. فريســت ســريت, الهامــربا, كاليفورنيا 
91801, الواليــات املتحــدة االمريكية 

Address: 100 S. First Street, Alhambra, California 
91801, United States of America 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

( 674)

 Trade Mark No.: 33602العالمة التجارية رقم : 33602 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

البيانــات  : املحتــوى املســجل )برامــج الحاســوب,  مــن اجــل 
والبريــة؛  الســمعية  واملعــدات  املعلومــات  واملعلومــات(؛ 
والضوابــط؛  واملــؤرشات  والرصــد  والكشــف  القيــاس  أدوات 
ــات؛  ــة للمركب ــي؛ ادوات املالح ــث العلم ــربات والبح ــزة املخت اجه
برامــج الكمبيوتــر لتنســيق خدمــات النقــل؛ برامــج الكمبيوتــر 
القتنــاء وتوفــري وحجــز خدمــات النقــل؛ برامــج املالحــة؛ برامــج 
والــركاب  الســيارات  وركاب  ســائقن  الســتخدام  الكمبيوتــر 
لتنســيق  الكمبيوتــر  برامــج  املشــركة؛  للقيــادة  املحتملــن 
واســرجاع خدمــات التســليم؛ برامــج تطبيقــات الهاتــف املحمــول 
للمالحــة؛ برامــج تطبيقــات الهاتــف املحمــول الســتخدام ســائقن 
وركاب الســيارات والــركاب املحتملــن للقيــادة املشــركة؛ كل مــا 

يتعلــق بالســيارات 

In Respect of: Recorded content (computer programs, data 
and information); Information and audio-visual equipment; 
Navigation, control, tracking, aiming and cartography 
equipment; Measuring, detection and monitoring instruments, 
indicators and controls; Scientific research and laboratory 
apparatus; Navigation apparatus for vehicles; Computer 
software for the coordination of transport services; Computer 
software for the acquisition, provision and booking of 
transport services; Navigation software; Computer software 
for the use of operators and passengers of motor vehicles and 
potential passengers for shared driving; Computer software 
for the coordination and retrieval of delivery services; Mobile 
application software for the coordination of transport services; 
Mobile application software for navigation; Mobile application 
software for use by operators and passengers of motor vehicles 
and potential passengers for shared driving; all in connection 
with automobiles 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي29360-, مــالدا 
بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29360, Mlada 
Boleslav, Czech Republic 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 675)

 Trade Mark No.: 33602العالمة التجارية رقم : 33602 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

البيانــات  : املحتــوى املســجل )برامــج الحاســوب,  مــن اجــل 
والبريــة؛  الســمعية  واملعــدات  املعلومــات  واملعلومــات(؛ 
والضوابــط؛  واملــؤرشات  والرصــد  والكشــف  القيــاس  أدوات 
ــات؛  ــة للمركب ــي؛ ادوات املالح ــث العلم ــربات والبح ــزة املخت اجه
برامــج الكمبيوتــر لتنســيق خدمــات النقــل؛ برامــج الكمبيوتــر 
القتنــاء وتوفــري وحجــز خدمــات النقــل؛ برامــج املالحــة؛ برامــج 
والــركاب  الســيارات  وركاب  ســائقن  الســتخدام  الكمبيوتــر 
لتنســيق  الكمبيوتــر  برامــج  املشــركة؛  للقيــادة  املحتملــن 
واســرجاع خدمــات التســليم؛ برامــج تطبيقــات الهاتــف املحمــول 
للمالحــة؛ برامــج تطبيقــات الهاتــف املحمــول الســتخدام ســائقن 
وركاب الســيارات والــركاب املحتملــن للقيــادة املشــركة؛ كل مــا 

يتعلــق بالســيارات 

In Respect of: Recorded content (computer programs, data 
and information); Information and audio-visual equipment; 
Navigation, control, tracking, aiming and cartography 
equipment; Measuring, detection and monitoring instruments, 
indicators and controls; Scientific research and laboratory 
apparatus; Navigation apparatus for vehicles; Computer 
software for the coordination of transport services; Computer 
software for the acquisition, provision and booking of 
transport services; Navigation software; Computer software 
for the use of operators and passengers of motor vehicles and 
potential passengers for shared driving; Computer software 
for the coordination and retrieval of delivery services; Mobile 
application software for the coordination of transport services; 
Mobile application software for navigation; Mobile application 
software for use by operators and passengers of motor vehicles 
and potential passengers for shared driving; all in connection 
with automobiles 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي29360-, مــالدا 
بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29360, Mlada 
Boleslav, Czech Republic 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 676)

 Trade Mark No.: 33603العالمة التجارية رقم : 33603 

 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

مــن اجــل : الســيارات وقطعهــا ومســتلزماتها, كل املــدرج يف هــذا 
الصنــف 

In Respect of: Automobiles and their parts and accessories, all 
included in this class 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي29360-, مــالدا 
بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29360, Mlada 
Boleslav, Czech Republic 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 677)

 Trade Mark No.: 33604العالمة التجارية رقم : 33604 

 In Class: 36يف الصنف : 36 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

ــة؛  ــؤون النقدي ــل؛ الش ــن؛ التموي ــل : التأم ــن اج م
خدمــات  والرعايــة؛  التربعــات  جمــع  التأجــري؛ 
خدمــات  التأمــن؛  ســمرسة  خدمــات  التقييــم؛ 
املرفيــة؛  الخدمــات  املاليــة؛  االستشــارات 
ــق  ــا يتعل ــالح؛ كل م ــف اإلص ــم تكالي ــات تقيي خدم

بالســيارات 

In Respect of: Insurance; Finance; monetary 
affairs; leasing; fundraising and sponsorship; 
valuation services; insurance brokerage; financial 
consultancy; banking; repair costs evaluation; ; 
all in connection with automobiles 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
29360, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29360, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 678)

 Trade Mark No.: 33605العالمة التجارية رقم : 33605 

 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

مــن اجــل : خدمــات وانشــطة اصــالح وصيانــة 
بالســيارات  يتعلــق  مــا  كل  الســيارات؛ 

In Respect of: Automobile repair and maintenance 
services and activities, all in connection with 
automobiles 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
29360, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29360, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 679)

 Trade Mark No.: 33606العالمة التجارية رقم : 33606 

 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

مــن اجــل : خدمــات نقــل البيانــات اإللكرونيــة, 
يتعلــق  مــا  كل  إلكرونيــا؛  املقدمــة  االتصــاالت 

بالســيارات 

In Respect of: Electronic data transmission, 
communication provided electronically; all in 
connection with automobiles 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
29360, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29360, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 680)

 Trade Mark No.: 33607العالمة التجارية رقم : 33607 

 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

وتخزيــن  تغليــف  النقــل؛  خدمــات   : اجــل  مــن 
القطــر؛  خدمــات  الرحــالت؛  تنظيــم  البضائــع؛ 
خدمــات ســيارات االجــرة, ونقــل الســيارات, النقــل 
والخدمــات اللوجســتية؛ تأجــري املركبــات باالخــص 
ــل؛  ــات النق ــاطة خدم ــركاب؛ وس ــل ال ــيارات؛ نق الس
خدمــات معلومــات املــرور؛ التحكــم باصطفــاف 
الســيارات عــن طريــق اجهــزة املالحــة وتحديــد 
املوقــع )خدمــات النقــل(؛ كل مــا يتعلــق بالســيارات 

In Respect of: transport; packaging and storage 
of goods; organizing trips; towing; taxi, car 
transport, transportation logistics; vehicle 
rental, in particular automobiles; transport of 
passengers; mediation of transport services; 
traffic information services; control of motor 
car park via navigation apparatus and locating 
apparatus (transport services); all in connection 
with automobiles 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
29360, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29360, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 681)

 Trade Mark No.: 33608العالمة التجارية رقم : 33608 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

للمركبــات؛  االلكرونيــة,  املكثفــات,   : اجــل  مــن 
االلكرونيــة؛  املحــوالت,  كلفانيــة؛  بطاريــات 
للبطاريــات  الشــواحن  االلكرونيــة؛  املكثفــات, 
البطاريــات  ذاتيــة؛  مشــغالت  االلكرونيــة؛ 
البطاريــات  البطاريــات؛  صناديــق  الشمســية؛ 
محــوالت  لإلضــاءة؛  بطاريــات  االلكرونيــة؛ 
ــات؛  ــات البطاري ــات؛ لوح ــاء املكثف ــة(؛ وع )كهربائي
أجهــزة  الضوئيــة؛  الخاليــا  البطاريــات؛  شــبكات 
الجهــد؛  عاليــة  بطاريــات  الطرفيــة؛  الكمبيوتــر 
البطاريــة  حزمــة  )الكهربــاء(؛  الخاليــا  مفاتيــح 

الحواســيب  األساســية؛ 

In Respect of: accumulators, electric, for 
vehicles; galvanic batteries; converters, electric; 
accumulators, electric; chargers for electric 
batteries; self-starters; solar batteries; battery 
boxes; batteries, electric; batteries for lighting; 
inverters [electricity]; accumulator jars; plates 
for batteries; grids for batteries; photovoltaic 
cells; computer peripheral devices; high voltage 
batteries;cell switches [electricity]; primary 
battery pack; computers 

بأســم : انهــوي يوبلــس انريجــي تيكنولوجــي كــو., 
ال يت دي 

In the name of: ANHUI UPLUS ENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD 

ايكونوميــك  رود,  نفزهــن  نــو.1   : العنــوان 
ديفيلومبينــت زون, ســويكي, هوايبــي ســيتي, 
الصــن  جمهوريــة   ,235100 بروفينــس,  انهــوي 

Address: NO.1 Nvzhen Road, Economic 
Development Zone, Suixi, Huaibei City, Anhui 
Province, 235100, P.R.China 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 682)

 Trade Mark No.: 33611العالمة التجارية رقم : 33611 

 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

ــركاب؛  ــل ال ــوي؛ نق ــل الج ــات النق ــل : خدم ــن اج م
تنظيــم النقــل لرحــالت الســفر؛ تنظيــم الرحــالت 
البحريــة؛ حجــز املقاعــد للســفر؛ حجــوزات الســفر؛ 
الســيارات؛  تأجــري  للســفر؛  املركبــات  حجــوزات 
التوصيــل؛  خدمــات  الســيارات؛  مواقــف  تأجــري 
خدمــات الشــحن؛ تخزيــن البضائــع؛ خدمــات تأجــري 
الطائــرات؛ تنظيــم النقــل لرحــالت الســفر؛ خدمــات 
استشــارات النقــل الجــوي؛ خدمــات استشــارات 
ــالت  ــل لرح ــم النق ــارات تنظي ــركاب؛ استش ــل ال نق
البحريــة؛  الرحــالت  تنظيــم  استشــارات  الســفر؛ 
استشــارات  للســفر؛  املقاعــد  حجــز  استشــارات 
حجــوزات الســفر؛ استشــارات حجــوزات املركبــات؛ 
ــري  ــارات تأج ــيارات؛ استش ــري الس ــارات تأج استش
مواقــف الســيارات؛ استشــارات خدمــات التوصيــل؛ 
استشــارات خدمــات الشــحن؛ استشــارات خدمــات 
الطائــرات؛  البضائــع؛ استشــارات تأجــري  تخزيــن 

ــفر  ــالت الس ــل لرح ــم النق ــارات تنظي استش

In Respect of: AIR TRANSPORT; 
PASSENGER TRANSPORT; ARRANGING OF 
TRANSPORTATION FOR TRAVEL TOURS; 
ARRANGING OF CRUISES; BOOKING 
OF SEATS FOR TRAVEL; TRAVEL 
RESERVATION; TRAVEL RESERVATION 
VEHICLE RENTAL; MOTOR COACH 
RENTAL; PARKING PLACE RENTAL; 
COURIER SERVICES; FREIGHT SERVICES; 
STORAGE OF GOODS; AIRCRAFT RENTAL; 
ARRANGING OF TRANSPORTATION 
FOR TRAVEL TOURS; AIR TRANSPORT 
CONSULTANCY; PASSENGER TRANSPORT 
CONSULTANCY; ARRANGING OF 
TRANSPORTATION FOR TRAVEL TOURS 
CONSULTANCY; ARRANGING OF CRUISES 
CONSULTANCY; BOOKING OF SEATS 
FOR TRAVEL CONSULTANCY; TRAVEL 
RESERVATION CONSULTANCY; VEHICLE 
RENTAL CONSULTANCY; MOTOR COACH 
RENTAL CONSULTANCY; PARKING 
PLACE RENTAL CONSULTANCY; COURIER 
SERVICES CONSULTANCY; FREIGHT 
SERVICES CONSULTANCY; STORAGE 
OF GOODS CONSULTANCY; AIRCRAFT 
RENTAL CONSULTANCY; ARRANGING OF 
TRANSPORTATION FOR TRAVEL TOURS 
CONSULTANCY 

 In the name of: oneworld Alliance, LLCبأسم : ونوورلد االينس, ال ال يس 

العنــوان : 1209 اورانــج ســريت، ترســت ســنر، 
املتحــدة  الواليــات  ديالويــر،  ويلمنغتــون، 

يكيــة  المر ا

Address: 1209 Orange Street, Trust Center, 
Wilmington, Delaware, U.S.A. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 683)

 Trade Mark No.: 33619العالمة التجارية رقم : 33619 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 22/04/2018التاريخ : 2018/04/22 

مــن اجــل : الخدمــات الربويــة، تقديــم التدريــب، تقديــم خدمــات 
ــبات  ــم املناس ــكنية، تنظي ــدورات الس ــم ال ــة، تقدي ــح الربوي النص
املســابقات  تنظيــم  الرفيهيــة،  أو   / و  الربويــة  والنشــاطات 
ــالت  ــدوات والحف ــاش والن ــات النق ــارض وحلق ــبات واملع واملناس
التدريــب املهنــي،  العمــل،  املوســيقية، ترتيــب وإجــراء ورش 
ــات  ــم خدم ــه، تقدي ــات الرفي ــة، خدم ــق الرفيهي ــم املراف تقدي
االمتحانــات، تقديــم املــواد الربويــة التعليميــة، تقديــم النــرات 
ــب  ــر الكت ــل(، ن ــة للتنزي ــري القابل ــت )غ ــرب االنرن ــة ع االلكروني
واملجــالت  الكتــب  أو   / و  املدرســية  واملجــالت  والدوســيهات 
االلكرونيــة عــرب االنرنــت، التدريــب وورش العمــل يف مجــاالت 
وفــرص  الدراســية  البعثــات  إدارة  الدراســية،  البعثــات  تطويــر 
ورش  وإجــراء  ترتيــب  العامليــة،  والربيــة  الربيــة  وبرامــج 
العمــل والتدريــب يف مجــاالت جمــع ونــر البيانــات املتعلقــة 
ــية وإدارة  ــات الدراس ــاالت إدارة البعث ــب يف مج ــة، التدري بالربي
التبــادل الربــوي وبرامــج الدراســة يف الخــارج، إجــراء األبحــاث 
ــج  ــي وبرام ــوي واملهن ــادل الرب ــج التب ــة وبرام ــال الربي يف مج
األكادمييــة  والربامــج  املناهــج  تطويــر  الخــارج،  يف  الدراســة 
الخدمــات  الربويــة،  واملؤسســات  للمربــن  القبــول  ومعايــري 
االستشــارية يف مجــاالت الربيــة، خدمــات االختبــارات الربويــة، 
تدريــب اللغــات، خدمــات األبحــاث يف مجــال البعثــات الدراســية 
ــكل  ــم وبش ــات التقيي ــة، خدم ــة بالربي ــة املتعلق ــح والزمال واملن
خــاص تقييــم وتقديــر فعاليــة البعثــات الدراســية واملنــح والزمالــة 
األبحــاث  وخدمــات  املهنيــة  االستشــارات  بالربيــة،  املتعلقــة 
ــاالت  ــة يف مج ــارات املهني ــات االستش ــة، خدم ــة بالربي املتعلق
الربيــة، املعلومــات املحوســبة، املعلومــات املقدمــة عــى شــبكة 
ــت  ــبكة االنرن ــن ش ــر أو م ــات الكمبيوت ــد بيان ــن قواع ــت م االنرن
بــأي مــن الخدمــات املذكــورة، خدمــات املعلومــات  املتعلقــة 
واالستشــارات والنصــح املتعلقــة بــأي مــن وبكافــة الخدمــات 

املذكــورة. 

In Respect of: Educational services; provision of training; 
provision of educational advisory services; provision 
of residential courses; organisation of education and/
or entertainment events and activities; organisation of 
competitions, events, exhibitions, symposia, seminars and 
concerts; arranging and conducting of workshops; vocational 
training; provision of recreational facilities; entertainment 
services; provision of examination services; provision of 
educational instruction materials; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); publication of texts, books, 
pamphlets, magazines and or electronic books and journals 
online; training and workshops in the fields of scholarship 
development, scholarship management, educational, 
international education opportunities and programs; arranging 
and conducting workshops and training in the fields of 
education-related data collection and dissemination; training in 
the fields of scholarship management and the management of 
educational exchange and study abroad programs; conducting 
research in the field of education, educational and professional 
exchange programs, and study abroad programs; developing 
academic curriculums and programs, and criteria for admissions, 
for educators and educational institutions; consulting services 
in the fields of education, the development of academic 
curriculums and programs, and criteria for admissions, for 
educators and educational institutions; educational testing 
services; language training; research services in the field 
of education-related scholarships, grants and fellowships; 
assessment services, namely, assessing and evaluating the 
effectiveness of education-related scholarships,grants and 
fellowships; professional consultancy and research services 
all relating to education; professional consultancy services in 
the fields of education; computerised information services; 
information provided online from a computer database or 
from the Internet relating to any of the aforesaid services; 
information, consultancy and advisory services relating to any 
and all of the aforesaid services. 

 In the name of: The Rhodes Trustبأسم : رودس ترست 

العنــوان : رودس هــاوس، شــارع الحدائــق الجنوبيــة, أوكســفورد أو 
إكــس OX1( 3( 1 آر جــي )3RG( , اململكــة املتحــدة 

Address: Rhodes House, South Parks Road, Oxford OX1 3RG, 
United Kingdom 

ــس -ص.ب  ــة - نابل ــة الفكري ــرية للملكي ــراس ات ــغ : ف ــوان التبلي عن
 768 :

Address for Services: 
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 Trade Mark No.: 33630العالمة التجارية رقم : 33630 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 24/04/2018التاريخ : 2018/04/24 

)التعليــم(؛  االكادمييــات  خدمــات   : اجــل  مــن 
ــب  ــات ترتي ــدوات؛ خدم ــد الن ــم وعق ــات تنظي خدم
ــية  ــدورات الدراس ــات ال ــرات؛ خدم ــم املؤمت وتنظي
خدمــات  التعليــم؛  حــول  املعلومــات  باملراســلة؛ 
ــا  ــة توفره ــات تعليمي ــة؛ خدم ــات التعليمي االمتحان
املــدارس؛ خدمــات النــر املكتبــي االلكــروين؛ 
ــخصية؛  ــة الش ــات التعليمي ــذ املنتدي ــم وتنفي تنظي
املكتبــات  خدمــات  اإلعــارة؛  مكتبــات  خدمــات 
املتجولــة؛ النــر عــى االنرنــت للكتــب والصحــف 
املنشــورات  توفــري  خدمــات  االلكرونيــة؛ 
ــل؛  ــة للتحمي ــري القابل ــت غ ــرب االنرن ــة ع اإللكروني
او  )التعليميــة  املنافســات  تنظيــم  خدمــات 
ــة أو  ــات الثقافي ــارض للغاي ــم املع ــة(؛ تنظي الرفيهي
ــم  ــة؛ تنظي ــات الرياضي ــم املنافس ــة؛ تنظي التعليمي
ــات  ــالت[؛ خدم ــدي الحف ــات متعه ــروض ]خدم الع
الربيــة البدنيــة؛ التدريــب العمــيل ]إســتعراض[؛ 
عــرض برامــج املنوعــات؛ خدمــات تقديــم العــروض 
الحيــة عــى الهــواء؛ خدمــات نــر النصــوص عــدا 
عــن النصــوص الدعائيــة؛ خدمــات نــر الكتــب؛ 
والتلفزيــون؛  الراديــو  برامــج  انتــاج  خدمــات 
الدراســية؛  الحلقــات  وتنظيــم  ترتيــب  خدمــات 
وتنظيــم  ترتيــب  خدمــات  العــروض؛  إنتــاج 
ــات  ــة / خدم ــات تعليمي ــس / خدم ــدوات؛ التدري الن
التعليــامت؛ خدمــات التدريــب املقدمــة باســتخدام 
التدريــس  الرجمــة؛  خدمــات  املحــاكاة؛  أجهــزة 
الخصــويص؛ خدمــات التوجيــه املهنــي ]تقديــم 
ــادة  ــات اع ــة[؛ خدم ــة أو التدريبي ــح التعليمي النصائ
ــات  ــد ورش ــب وعق ــات ترتي ــي؛ خدم ــب املهن التدري

العمــل ]تدريــب[؛ كتابــة النصــوص 

In Respect of: Academies [education]; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of conferences; correspondence 
courses; education information; educational 
examination; educational services provided by 
schools; electronic desktop publishing; arranging 
and conducting of in-person educational forums; 
lending library services; mobile library services 
/ bookmobile services; on-line publication of 
electronic books and journals; providing on-
line electronic publications, not downloadable; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; organization 
of sports competitions; organization of shows 
[impresario services]; physical education; 
practical training [demonstration]; presentation 
of variety shows; presentation of live 
performances; publication of texts, other than 
publicity texts; publication of books; production 
of radio and television programmes; arranging 
and conducting of seminars; production 
of shows; arranging and conducting of 
symposiums; teaching / educational services / 
instruction services; training services provided 
via simulators; translation; tutoring; vocational 
guidance [education or training advice]; 
vocational retraining; arranging and conducting 
of workshops [training]; writing of texts 

االكادمييــة  للربامــج  الخدمــات  رشكــة   : بأســم 
ذ.م.م.  والتقنيــة 

In the name of: Academic and Technical 
Programs Services L.L.C. 

 ,Address: P.O. Box 921100 Amman 11192العنوان : ص.ب. 921100 عامن 11192, األردن 
Jordan 

 P.O. Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services: 
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)التعليــم(,  االكادمييــات  خدمــات   : اجــل  مــن 
خدمــات تنظيــم وعقــد النــدوات, خدمــات ترتيــب 
ــية  ــدورات الدراس ــات ال ــرات, خدم ــم املؤمت وتنظي
خدمــات  التعليــم,  حــول  املعلومــات  باملراســلة, 
ــا  ــة توفره ــات تعليمي ــة, خدم ــات التعليمي االمتحان
املــدارس, خدمــات النــر املكتبــي االلكــروين, 
ــخصية,  ــة الش ــات التعليمي ــذ املنتدي ــم وتنفي تنظي
املكتبــات  خدمــات  اإلعــارة,  مكتبــات  خدمــات 
املتجولــة, النــر عــى االنرنــت للكتــب والصحــف 
املنشــورات  توفــري  خدمــات  االلكرونيــة, 
ــة للتحميــل,  اإللكرونيــة عــرب االنرنــت غــري القابل
او  )التعليميــة  املنافســات  تنظيــم  خدمــات 
الرفيهيــة(, تنظيــم املعــارض للغايــات الثقافيــة أو 
ــم  ــة, تنظي ــات الرياضي ــم املنافس ــة, تنظي التعليمي
ــات  ــالت[, خدم ــدي الحف ــات متعه ــروض ]خدم الع
الربيــة البدنيــة, التدريــب العمــيل ]إســتعراض[, 
عــرض برامــج املنوعــات, خدمــات تقديــم العــروض 
الحيــة عــى الهــواء, خدمــات نــر النصــوص عــدا 
عــن النصــوص الدعائيــة, خدمــات نــر الكتــب, 
والتلفزيــون,  الراديــو  برامــج  انتــاج  خدمــات 
الدراســية,  الحلقــات  وتنظيــم  ترتيــب  خدمــات 
وتنظيــم  ترتيــب  خدمــات  العــروض,  إنتــاج 
ــات  ــة / خدم ــات تعليمي ــس / خدم ــدوات, التدري الن
التعليــامت, خدمــات التدريــب املقدمــة باســتخدام 
التدريــس  الرجمــة,  خدمــات  املحــاكاة,  أجهــزة 
الخصــويص, خدمــات التوجيــه املهنــي ]تقديــم 
النصائــح التعليميــة أو التدريبيــة[, خدمــات اعــادة 
التدريــب املهنــي, خدمــات ترتيــب وعقــد ورشــات 

العمــل ]تدريــب[, كتابــة النصــوص 

In Respect of: Academies [education]; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of conferences; correspondence 
courses; education information; educational 
examination; educational services provided by 
schools; electronic desktop publishing; arranging 
and conducting of in-person educational forums; 
lending library services; mobile library services 
/ bookmobile services; on-line publication of 
electronic books and journals; providing on-
line electronic publications, not downloadable; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; organization 
of sports competitions; organization of shows 
[impresario services]; physical education; 
practical training [demonstration]; presentation of 
variety shows; presentation of live performances; 
publication of texts, other than publicity texts; 
publication of books; production of radio and 
television programmes; arranging and conducting 
of seminars; production of shows; arranging and 
conducting of symposiums; teaching / educational 
services / instruction services; training services 
provided via simulators; translation; tutoring; 
vocational guidance [education or training 
advice]; vocational retraining; arranging and 
conducting of workshops [training]; writing of 
texts 

االكادمييــة  للربامــج  الخدمــات  رشكــة   : بأســم 
ذ.م.م.  والتقنيــة 

In the name of: Academic and Technical 
Programs Services L.L.C. 

 Address: P.O. Box 921100 Amman 11192, Jordanالعنوان : ص.ب. 921100 عامن 11192, األردن 

 P.O. Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services: 
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مــن اجــل : خدمــات تأجــري ســكن مؤقــت, حجوزات 
خدمــات  الفنــادق,  حجــوزات  االقامــة,  بيــوت 
االســتقبال لالقامــة املؤقتــة, حجــوزات االقامــة 
والــراب,  الطعــام  تقديــم  خدمــات  املؤقتــة, 
االقامــة,  بيــوت  خدمــات  املطاعــم,  خدمــات 
الصغــرية,  الفنــادق  خدمــات  الفنــادق,  خدمــات 
املطاعــم,  خدمــات  الســياح,  بيــوت  خدمــات 
ــارات  ــي, استش ــات املقاه ــارات, خدم ــات الب خدم
استشــارات  مؤقــت,  ســكن  تأجــري  خدمــات 
حجــوزات بيــوت االقامــة, استشــارات حجــوزات 
ــة  ــتقبال لالقام ــات االس ــارات خدم ــادق, استش الفن
ــة,  ــة املؤقت ــوزات االقام ــارات حج ــة, استش املؤقت
والــراب,  الطعــام  تقديــم  خدمــات  استشــارات 
استشــارات خدمــات املطاعــم, استشــارات خدمات 
بيــوت  خدمــات  استشــارات  االقامــة,  مســاكن 
االقامــة, استشــارات خدمــات الفنــادق, استشــارات 
ــات  ــارات خدم ــرية, استش ــادق الصغ خدمــات الفن
املطاعــم,  خدمــات  استشــارات  الســياح,  بيــوت 
استشــارات خدمــات البــارات, استشــارات خدمــات 

املقاهــي 

In Respect of: rental of temporary 
accommodation, boarding house bookings, hotel 
reservations, reception services for temporary 
accommodation, temporary accommodation 
reservations, food and drink catering, restaurant 
services, boarding house services, hotel services, 
motel services, tourist home services, restaurant 
services, bar services, café services, rental of 
temporary accommodation consultancy boarding 
house bookings consultancy, hotel reservations 
consultancy, reception services for temporary 
accommodation consultancy, temporary 
accommodation reservations consultancy, 
food and drink catering consultancy, restaurant 
services consultancy, accommodation bureau 
services consultancy, boarding house services 
consultancy, hotel services consultancy, motel 
services, tourist home services consultancy, 
restaurant services consultancy, bar services 
consultancy, café services consultancy 

 In the name of: oneworld Alliance, LLCبأسم : ونوورلد االينس, ال ال يس 

العنــوان : 1209 اورانــج ســريت، ترســت ســنر، 
املتحــدة  الواليــات  ديالويــر،  ويلمنغتــون، 

يكيــة  المر ا

Address: 1209 Orange Street, Trust Center, 
Wilmington, Delaware, U.S.A. 

 P.O. Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services: 
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( 687)

 Trade Mark No.: 33633العالمة التجارية رقم : 33633 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 24/04/2018التاريخ : 2018/04/24 

بيــوت  حجــوزات  مؤقــت,  ســكن  تأجــري  خدمــات   : اجــل  مــن 
االقامــة, حجــوزات الفنــادق, خدمــات االســتقبال لالقامــة املؤقتــة, 
ــراب,  ــام وال ــم الطع ــات تقدي ــة, خدم ــة املؤقت ــوزات االقام حج
خدمــات املطاعــم, خدمــات بيــوت االقامــة, خدمــات الفنــادق, 
خدمــات الفنــادق الصغــرية, خدمــات بيــوت الســياح, خدمــات 
استشــارات  املقاهــي,  خدمــات  البــارات,  خدمــات  املطاعــم, 
بيــوت  حجــوزات  استشــارات  مؤقــت,  ســكن  تأجــري  خدمــات 
خدمــات  استشــارات  الفنــادق,  حجــوزات  استشــارات  االقامــة, 
االقامــة  حجــوزات  استشــارات  املؤقتــة,  لالقامــة  االســتقبال 
والــراب,  الطعــام  تقديــم  خدمــات  استشــارات  املؤقتــة, 
مســاكن  خدمــات  استشــارات  املطاعــم,  خدمــات  استشــارات 
االقامــة, استشــارات خدمــات بيــوت االقامــة, استشــارات خدمــات 
استشــارات  الصغــرية,  الفنــادق  خدمــات  استشــارات  الفنــادق, 
املطاعــم,  خدمــات  استشــارات  الســياح,  بيــوت  خدمــات 
املقاهــي  خدمــات  استشــارات  البــارات,  خدمــات  استشــارات 

In Respect of: rental of temporary accommodation, boarding 
house bookings, hotel reservations, reception services for 
temporary accommodation, temporary accommodation 
reservations, food and drink catering, restaurant services, 
boarding house services, hotel services, motel services, tourist 
home services, restaurant services, bar services, café services, 
rental of temporary accommodation consultancy boarding 
house bookings consultancy, hotel reservations consultancy, 
reception services for temporary accommodation consultancy, 
temporary accommodation reservations consultancy, food and 
drink catering consultancy, restaurant services consultancy, 
accommodation bureau services consultancy, boarding 
house services consultancy, hotel services consultancy, 
motel services, tourist home services consultancy, restaurant 
services consultancy, bar services consultancy, café services 
consultancy 

 In the name of: oneworld Alliance, LLCبأسم : ونوورلد االينس, ال ال يس 

ويلمنغتــون،  ســنر،  ترســت  ســريت،  اورانــج   1209  : العنــوان 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  ديالويــر، 

Address: 1209 Orange Street, Trust Center, Wilmington, 
Delaware, U.S.A. 

 P.O. Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services: 

( 688)

 Trade Mark No.: 33658العالمة التجارية رقم : 33658 

 In Class: 19يف الصنف : 19 

 Date: 30/04/2018التاريخ : 2018/04/30 

 In Respect of: Building materialsمن اجل : مواد البناء– 

 In the name of: NEW SUPER ONE TOOLS FOR BUILDINGبأسم : رشكة نيو سوبر ون تولز ملواد البناء 
MATERIALS COMPANY 

 Address: HEBRONالعنوان : الخليل دورا 0599209493 

 Address for Services: HEBRONعنوان التبليغ : الخليل دورا 0599209493 

 عدم منح حامية عى كلمة سوبر ون 
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( 689)

 Trade Mark No.: 33671العالمة التجارية رقم : 33671 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 02/05/2018التاريخ : 2018/05/02 

مــن اجــل : خدمــات توفــري االطعمــة واملروبــات، 
اإليــواء املؤقــت 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation 

و  لالســترياد  الكونيــة  الحقــول  رشكــة   : بأســم 
ذ.م.م  التصديــر 

In the name of: Universal Fields for Export and 
Import Ltd 

 Address: Amman - Jordanالعنوان : عامن - األردن 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 690)

 Trade Mark No.: 33718العالمة التجارية رقم : 33718 

 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 08/05/2018التاريخ : 2018/05/08 

لهــا  التابعــة  واالجــزاء  الســيارات   : اجــل  مــن 
 .12 الصنــف  يف  مشــمولة  وجميعهــا 

In Respect of: Automobiles and their parts, all 
included in class 12. 

 .In the name of: SKODA AUTO a.sبأسم : سكودا اوتو اي.اس. 

مــالدا   ،869 كليمنتــا  فاكالفــا  ار.  يت   : العنــوان 
بوليســالف اي اي، يس زد01- 293 مــالدا بولســالف، 

التشــيكية  الجمهوريــة 

Address: Mlad Boleslav II, CZ - tr. Vaclava 
Klementa 869, - 293 01 Mlada Boleslav, CZECH 
REPUBLIC 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 691)

 Trade Mark No.: 33721العالمة التجارية رقم : 33721 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 09/05/2018التاريخ : 2018/05/09 

مــن اجــل : مــواد الحميــة الغذائيــة املخصصــة 
الغذائيــة  املســتحرضات  الطبــي،  لالســتخدام 
لالطفــال، املكمــالت الغذائيــة لالطفــال، املكمــالت 
الغذائيــة،  املكمــالت  ألــواح  الســائلة،  الغذائيــة 
ــا  ــات م ــال، فيتامين ــام االطف ــال، طع ــب االطف حلي

الرضاعــة.  الــوالدة، فيتامينــات  قبــل 

In Respect of: Dietetic substances adapted for 
medical use; pediatric nutritive preparations; 
dietary and nutritional supplements for children; 
liquid nutritional supplements; nutritional and 
dietary supplement bars; infant formula; food for 
babies; prenatal vitamins; lactation vitamins. 

 In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم : أبوت البوراتوريز 

العنــوان : رشكــة مــن الينــوي، 100 أبــوت بــارك رود، 
الواليــات املتحــدة   ،60064 الينــوي  بــارك  أبــوت 

االمريكيــة 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 

( 692)

 Trade Mark No.: 33722العالمة التجارية رقم : 33722 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 09/05/2018التاريخ : 2018/05/09 

املجفــف،  الحليــب  مســتحرضات   : اجــل  مــن 
الحليــب.  ومنتجــات  الحليــب 

In Respect of: Powdered milk preparations; milk 
and milk products. 

 In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم : أبوت البوراتوريز 

العنــوان : رشكــة مــن الينــوي، 100 أبــوت بــارك رود، 
الواليــات املتحــدة   ،60064 الينــوي  بــارك  أبــوت 

االمريكيــة 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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( 693)

 Trade Mark No.: 33723العالمة التجارية رقم : 33723 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 09/05/2018التاريخ : 2018/05/09 

ــف  ــذي يل ــغ ال ــع، التب ــام او املصن ــغ الخ ــجائر، التب ــل : الس ــن اج م
)ليســت  التبــغ  بدائــل  التبــغ،  منتجــات  الغليــون،  تبــغ  يدويــا، 
الغــراض طبيــة(، الســيجار والســيجار الصغــري، والعــات الســجائر، 
والعــات الســيجار، الكربيــت، لــوازم املدخنــن، ورق الســيجار، 
للــف  الجيــب  أدوات  الســجائر،  مرشــحات  الســجائر،  أنابيــب 
االنابيــب  يف  التبــغ  لحشــو  باليــد  تحمــل  ماكنــات  الســجائر، 
الورقيــة، الســجائر االلكرونيــة، ســوائل للســجائر االلكرونيــة، 

منتجــات التبــغ لغــرض تســخينها. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll 
your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar 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 Tobacco (Brands) Limitedبأسم : بريتيتش أمرييكان توباكو )براندز( مليتد 

العنــوان : غلــوب هــاوس، 4 متبــل بليــس، لنــدن دبليــو يس2ار 2يب 
جــي، اململكــة املتحــدة 

Address: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 694)

 Trade Mark No.: 33725العالمة التجارية رقم : 33725 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 09/05/2018التاريخ : 2018/05/09 

 .In Respect of: Clothes, footwear, headgearمن اجل : املالبس واالحذية وأغطية الرأس. 

 In the name of: PREMIUM BRANDS GENERAL TRADINGبأسم : رشكة برمييوم براندز للتجارة العامة 
COMPANY 

 Address: P.O. BOX 1733, Ramallah, Palestineالعنوان : ص.ب 1733، رام الله، فلسطن 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 
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( 695)

 Trade Mark No.: 33726العالمة التجارية رقم : 33726 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 09/05/2018التاريخ : 2018/05/09 

ــات  ــة، خدم ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي ــل : خدم ــن اج م
ومســتحرضات  العطــور  مجــال  يف  بالتجزئــة  البيــع  متجــر 
بالبــرة  العنايــة  العطريــة ومســتحرضات  التجميــل والزيــوت 
والجــامل ومنتجــات الزينــة للعنايــة بالبــرة، املنظفــات، مقــرات 

الوجــه، منتجــات العنايــة بالبــرة والوجــه. 

In Respect of: Retail and wholesale services; retail store 
services in the field of perfumes, cosmetics, essential oils, 
preparations for skin and beauty care, toiletry products for the 
care of skin; cleansers; facial scrubs; facial skincare products. 

 In the name of: PREMIUM BRANDS GENERAL TRADINGبأسم : رشكة برمييوم براندز للتجارة العامة 
COMPANY 

 Address: P.O. BOX 1733, Ramallah, Palestineالعنوان : ص.ب 1733، رام الله، فلسطن 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 696)

 Trade Mark No.: 33727العالمة التجارية رقم : 33727 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 13/05/2018التاريخ : 2018/05/13 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. 

 In the name of: Express, LLCبأسم : إكسربيس، أل أل يس 

العنــوان : 1 إكســربيس درايــف ، كولومبــوس ، أوهايــو 43230 ، 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

Address: 1 Express Drive, Columbus, OH 43230, USA 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 
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( 697)

 Trade Mark No.: 33728العالمة التجارية رقم : 33728 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 13/05/2018التاريخ : 2018/05/13 

البيــع  ومتاجــر  بالتجزئــة  البيــع  متاجــر  خدمــات   : اجــل  مــن 
ــوارات  ــس، واإلكسس ــدم املالب ــي تق ــت الت ــرب االنرن ــة ع بالتجزئ
العنايــة  ومنتجــات  القــدم  ألبســة  املجوهــرات،  الحقائــب،   ،

 . لشــخصية ا

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, LLCبأسم : إكسربيس، أل أل يس 

العنــوان : 1 إكســربيس درايــف ، كولومبــوس ، أوهايــو 43230 ، 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

Address: 1 Express Drive, Columbus, OH 43230, USA 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 

( 698)

 Trade Mark No.: 33729العالمة التجارية رقم : 33729 

 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 08/05/2018التاريخ : 2018/05/08 

مــن اجــل : البــرية )رشاب الشــعري( وامليــاه املعدنيــة والغازيــة 
وغريهــا مــن املروبــات غــري الكحوليــة ، مروبــات مســتخلصة 
ــات .  ــل املروب ــرى لعم ــتحرضات أخ ــه ، رشاب ومس ــن الفواك م

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 . 

واالســتثامر  امليــاه  لتعبئــة  الحديثــة  الســالم  رشكــة   : بأســم 
املحــدودة.  الخصوصيــة  املســاهمة 

In the name of: SHAREKET AL SALAM LETAABEAT 
AL MEAAH W ALESTETHMAR AL MOSAHAMEH AL 
KHOSOSEAH AL MAHDODEH 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - شارع ركب - مجمع زيادة التجاري 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 423

( 699)

 Trade Mark No.: 33730العالمة التجارية رقم : 33730 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 13/05/2018التاريخ : 2018/05/13 

 In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل : خدمات توفري االطعمة واملروبات. 

 In the name of: shareket maleh o helo llma’kolat aladiyehبأسم : رشكة مالح وحلو للأمكوالت العادية العامة 
alameh 

 Address: nablus- rafidea- tel:05995555747العنوان : نابلس - رفيديا - تلفون : 0599555747 

ــطن  ــك فلس ــل بن ــات -نابلس-مقاب ــاء صالح ــغ : هن ــوان التبلي عن
ــوال 0592020046  ــاين ج ــق الث ــيس الطاب ــامرة ابس ع

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

 

( 700)

 Trade Mark No.: 33731العالمة التجارية رقم : 33731 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 14/05/2018التاريخ : 2018/05/14 

ــغ،  ــات التب ــع، منتج ــام او املصن ــغ الخ ــجائر، التب ــل : الس ــن اج م
والســيجار  الســيجار  طبيــة(،  الغــراض  )ليســت  التبــغ  بدائــل 
الصغــري، الوالعــات، الكربيــت، لــوازم املدخنــن، ورق الســيجار 
وأنابيــب الســجائر وفالتــر الســجائر، أدوات الجيــب للــف الســجائر، 
الورقيــة،  االنابيــب  يف  التبــغ  لحشــو  باليــد  تحمــل  ماكنــات 
الســجائر االلكرونيــة، ســوائل للســجائر االلكرونيــة، منتجــات 
ــا  ــة له ــزاء التابع ــة واالج ــخينها، ادوات الكروني ــرض تس ــغ لغ التب

بغــرض تســخن الســجائر او التبــغ. 

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; electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco. 

 In the name of: Rothmans of Pall Mall Limitedبأسم : رومثانز اوف بول مول مليتد. 

 Address: Route de France 17 , Boncourt , Switzerland, 2926العنوان : روت دو فرانس 17، بونكورت، 2926، سويرسا 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 701)



424العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

 Trade Mark No.: 33732العالمة التجارية رقم : 33732 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 14/05/2018التاريخ : 2018/05/14 

ــات .  ــي والكافري ــم واملقاه ــات املطاع ــل : خدم ــن اج م
خدمــات اعــداد وتقديــم وتزويــد املأكــوالت واملروبــات 

ــر والحلويــات.  والكوكتيــل والعصائ

In Respect of: Restaurant, Café and Cafeteria Services, 
preparing, serving and providing foods, drinks, 
cocktail, Juices and Dessert 

 In the name of: Ibrahim Mohammad Ali Mohammadبأسم : إبراهيم محمد عيل محمد ابو كويك 
Kwik 

 Address: Palestine-Albriah Shar’e Ramallah Alqudsالعنوان : فلسطن، البرية، شارع رام الله القدس 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرية ، الرفة ، بجانب نادي السيارات 

( 702)

 Trade Mark No.: 33733العالمة التجارية رقم : 33733 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 16/05/2018التاريخ : 2018/05/16 

وكهربائيةوثريــات  انــارة  اجهــزة   : اجــل  مــن 
ــتلزماتها  ــدات كهربائيةومس ــز ومع ــح واباري ومفاتي
كهربائيــة  ومتديــدات  لــوازم  بيــع  وتوابعهــا 

وانركــم  وبطاريــات  ومحــوالت 

In Respect of: Aِjheza Enara Wkhrbaeah Wthreat 
Wmafateh Wabarez Wmoedat Kahrubaeh 
Wmstlzmatha Wtawabaha baey Loazem 
Wtmdetat Kahrobaeh Wmohaulat Wbtareat 
Wentaekam 

 In the name of: Shade Nassem Elais Bannourahبأسم : شادي نسيم الياس بنورى 

العنــوان : عــامرة البلدية-قــرب مركــز الرطة-بيــت 
ســاحور 

Address: Emart Albaladeah korb Markez 
Alshorta Bait_Sahour 

مركــز  البلدية-قــرب  عــامرة   : التبليــغ  عنــوان 
ســاحور  الرطة-بيــت 

Address for Services: Emart Albaladeah korb 
Markez Alshorta Bait_Sahour 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 425

( 703)

 Trade Mark No.: 33734العالمة التجارية رقم : 33734 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 16/05/2018التاريخ : 2018/05/16 

مــن اجــل : خدمــات توفــري األطعمــة واملروبــات، 
االيــواء املؤقــت، املقاهــي، املطاعــم. 

In Respect of: Services for providing 
food and drinks; temporary 
. a c c o m o d a t i o n , C a f e s , R e s t a u r a n t s 

مســاهمة  الجبــل  شــيخ  مقاهــي  رشكــة   : بأســم 
محــدودة  خصوصيــة 

In the name of: Sharkrt Maqahi Shaikh Aljabal 
l.t.d 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

إتقــان  الفــار-  أدهــم  املحامــي   : التبليــغ  عنــوان 
لخدمــات اإلستشــارية- بــرج رام اللــه التجــاري- ط3 

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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( 704)

  Trade Mark No.:33735العالمة التجارية رقم : 33735 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 16/05/2018التاريخ : 2018/05/16 

ــامل  ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واالع ــات الدعاي ــل : خدم ــن اج م
االعــامل  الدارة  املســاعدة  خدمــات  املكتبــي؛  العمــل  وتفعيــل 
تنظيــم  تجاريــة؛  او  صناعيــة  لــركات  التجاريــة  االنشــطة  او 
ــات  ــة، الخدم ــة او التجاري ــات االعالني ــة للغاي ــارض التجاري املع
الرويجيــة املقدمــة مــن قبــل رشكــة تجاريــة مــن خــالل اصــدار 
املســاعدة  خدمــات  للعمــالء؛  التجاريــة  املحــالت  بطاقــات 
لتشــغيل رشكــة تجاريــة عــى مبــدأ االمتيــاز؛ عــرض املنتوجــات؛ 
ترويــج املبيعــات )الطــراف اخــرى(؛ املبيعــات يف مــزادات عامــة؛ 
املســاعدة  خدمــات  التســوق؛  مراكــز  ادارة  وخدمــات  ترويــج 
مــن  معالجــة  طلبــات  مــن  تتكــون  التــي  التجاريــة  لالنشــطة 
ــر؛  ــترياد والتصدي ــة؛ وكاالت االس ــاالت عاملي ــبكات اتص ــالل ش خ
التوريــد  خدمــات  كمبيوتــرات؛  شــبكة  عــى  املبــارش  االعــالن 
لــركات  والخدمــات  املنتوجــات  )رشاء  االخــرى  لالطــراف 
اخــرى(؛ توزيــع العينــات؛ ادارة امللفــات املحوســبة؛ العالقــات 
ــري االت  ــات؛ تاج ــة؛ وكاالت االعالن ــاء التجاري ــة؛وكاالت االنب العام
البيــع؛ تأجــري املســاحات اإلعالنيــة؛ نــر مــواد الدعايــة واإلعــالن؛ 
الدعايــة واالعــالن يف مجــال النقــل واملواصــالت؛ خدمــات نقــل 
تنظيــم  خــامت  االجــرة؛  بســيارة  النقــل  خدمــات  املســافرين؛ 
ــيارة  ــز س ــات حج ــري خدم ــل؛ توف ــز للنق ــات الحج ــالت؛ خدم الرح
االجــرة عــن طريــق تطبيقــات الهاتــف واإلنرنــت؛ ترويــج وإعــالن 
خدمــات نقــل الــركات بســيارة األجــرة التاكــي/ الطلب؛ املســاعدة 
ــات  ــن يف ملف ــات لالخري ــن املعلوم ــث ع ــامل؛ البح يف إدارة األع
حاســوب؛  بيانــات  قواعــد  يف  املعلومــات  تجميــع  حاســوب؛ 
ــاعدة يف إدارة  ــالن؛ املس ــة واإلع ــدة الدعاي ــري أعم ــخ؛ تحض النس
األعــامل التجاريــة أو الصناعيــة؛ إدارة أعــامل فنــاين التمثيــل؛ 
اإلعــالن بالربيــد املبــارش؛ تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــالن؛ نســخ 
ــالن  ــة واإلع ــات؛ الدعاي ــق اإلعالن ــوق؛ لص ــات الس ــق؛ دراس الوثائ
الخارجــي؛ إســتطالعات الــرأي؛ تنظيــم املعلومــات يف قواعــد 
بيانــات حاســوب؛ نــر نصــوص الدعايــة واإلعــالن؛ وكاالت البيــع 
وترتيــب خدمــات البيــع؛ خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي 
طريقــة كانــت؛ خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، 

ــا.  ــا و رشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك وذل

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 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 

خصوصيــة  مســاهمة  الجبــل  شــيخ  مقاهــي  رشكــة   : بأســم 
ة  ود محــد

In the name of: Sharkrt Maqahi Shaikh Aljabal 
l.t.d 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

لخدمــات  إتقــان  الفــار-  أدهــم  املحامــي   : التبليــغ  عنــوان 
ط3  التجــاري-  اللــه  رام  بــرج  اإلستشــارية- 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 705)

 Trade Mark No.: 33736العالمة التجارية رقم : 33736 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 16/05/2018التاريخ : 2018/05/16 

مــن اجــل : اجهــزة االنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــي 
واالغــراض  امليــاة  وتوريــد  والتهويــة  والتجفيــف  والتربيــد 

لصحيــة  ا

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes 

 In the name of: nihad mahmoud mustfa al-sheebبأسم : نهاد محمود مصطفى الشيب 

 Address: nablus - mukhayam askar-jawalالعنوان : نابلس ,مخيم عسكر 

 Address for Services: nablus - mukhayam askar-jawalعنوان التبليغ : نابلس ,مخيم عسكر 

( 706)

 Trade Mark No.: 33737العالمة التجارية رقم : 33737 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 16/05/2018التاريخ : 2018/05/16 

مــن اجــل : خدمــات الفنــادق, خدمــات املطاعــم, وتقديــم الطعــام 
يف  اإلقامــة  وخدمــات  الــراب,  تنــاول  وقاعــات  والحوانيــت 
املنتجعــات, توفــري التســهيالت العامــة لإلجتامعــات واملؤمتــرات 
واملناســبات  الطعــام  ملأدبــة  التســهيالت  توفــري  واملعــارض, 
ــن  ــوزات لآخري ــات الحج ــة, وخدم ــالت الخاص ــة للحف اإلجتامعي
املقاهــي,  املؤقتــه,  اإلقامــة  أماكــن  الفنــادق,  يف  لإلقامــة 
ــالت  ــم الرح ــالت(, تنظي ــرية )موتي ــادق الصغ ــات, الفن الكافيتريي
ــفرية,  ــد الس ــز املقاع ــياحية, حج ــالت الس ــم الرح ــفر, تنظي والس
ــم  ــة, مطاع ــات الذاتي ــم الخدم ــياحية, مطاع ــن الس ــاد األماك ارتي
ــات(,  ــة )الكانتين ــات الخفيفــة, املطاعــم املؤقتــه أو املتنقل الوجب
بيــوت الســياح, مكاتــب تأمــن اإلقامــة )الفنــادق والُنــزل(, توفــري 

ــالت.  ــة للعط ــن إقام أماك

In Respect of: Hotel services, restaurant, catering, bar and 
cocktail lounge services, resort lodging servicces, provision 
of general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions, provisions of banquet and social function facilities 
for special occasions, and reservation servicees for hotel 
accommodations for others, temporary accommodation, cafes, 
cafeterias, motels, travel arrangement, arranging of tours, 
booking of seats for travel, sightseeing {tourism}, self-service 
restaurants, snack-bars, tourist homes, accommodation bureau 
(hotels, boarding), providing holiday accommodation. 

 In the name of: SHAREKT GOLDEN TREE LLESTETHMARبأسم : رشكة جولدن تري لإلستثامر السياحي 
ALSEYAHE 

 Address: NABLUS - BAYT WAZANالعنوان : نابلس - بيت وزن 

عنــوان التبليــغ : نابلــس شــارع فلســطن - عــامرة التميمــي ط 
 0599336060 جــوال  الثالــث 

Address for Services: 
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( 707)

 Trade Mark No.: 33738العالمة التجارية رقم : 33738 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 16/05/2018التاريخ : 2018/05/16 

مــن اجــل : خدمــات الفنــادق, خدمــات املطاعــم, وتقديــم الطعــام 
يف  اإلقامــة  وخدمــات  الــراب,  تنــاول  وقاعــات  والحوانيــت 
املنتجعــات, توفــري التســهيالت العامــة لإلجتامعــات واملؤمتــرات 
واملناســبات  الطعــام  ملأدبــة  التســهيالت  توفــري  واملعــارض, 
ــن  ــوزات لآخري ــات الحج ــة, وخدم ــالت الخاص ــة للحف اإلجتامعي
املقاهــي,  املؤقتــه,  اإلقامــة  أماكــن  الفنــادق,  يف  لإلقامــة 
ــالت  ــم الرح ــالت(, تنظي ــرية )موتي ــادق الصغ ــات, الفن الكافيتريي
ــفرية,  ــد الس ــز املقاع ــياحية, حج ــالت الس ــم الرح ــفر, تنظي والس
ــم  ــة, مطاع ــات الذاتي ــم الخدم ــياحية, مطاع ــن الس ــاد األماك ارتي
ــات(,  ــة )الكانتين ــات الخفيفــة, املطاعــم املؤقتــه أو املتنقل الوجب
بيــوت الســياح, مكاتــب تأمــن اإلقامــة )الفنــادق والُنــزل(, توفــري 

ــالت.  ــة للعط ــن إقام أماك

In Respect of: Hotel services, restaurant, catering, bar and 
cocktail lounge services, resort lodging servicces, provision 
of general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions, provisions of banquet and social function facilities 
for special occasions, and reservation servicees for hotel 
accommodations for others, temporary accommodation, cafes, 
cafeterias, motels, travel arrangement, arranging of tours, 
booking of seats for travel, sightseeing {tourism}, self-service 
restaurants, snack-bars, tourist homes, accommodation bureau 
(hotels, boarding), providing holiday accommodation. 

 In the name of: SHAREKT GOLDEN TREE LLESTETHMARبأسم : رشكة جولدن تري لإلستثامر السياحي 
ALSEYAHE 

 Address: NABLUS - BAYT WAZANالعنوان : نابلس - بيت وزن 

عنــوان التبليــغ : نابلــس شــارع فلســطن - عــامرة التميمــي ط 
 0599336060 جــوال  الثالــث 

Address for Services: 

( 708)

 Trade Mark No.: 33739العالمة التجارية رقم : 33739 

 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

 In Respect of: abrsive cutting and grinding wheels and fiberمن اجل : اقراص فيرب لقص وجلخ املعادن وورق الحف 
disc 

 In the name of: eagleflex abrasives companyبأسم : رشكة ايجلفكس ابريسف 

 Address: hebron p.o. box 176العنوان : الخليل شارع قيزون ص.ب.176 

 Address for Services: hebron p.o. box 176عنوان التبليغ : الخليل شارع قيزون ص.ب.176 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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 ( 709)

 Trade Mark No.: 33740العالمة التجارية رقم : 33740 

 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

 In Respect of: abrsive cutting and grinding wheels and fiberمن اجل : اقراص فيرب لقص وجلخ املعادن وورق الحف 
discا 

 In the name of: EagleFlex Abrasiveبأسم : رشكة ايجلفلكس ابريسف 

 Address: P.O.BOX176-qezoon St.-hebron-palestineالعنوان : الخليل-برئ حرم الرامة-قيزون-ص.ب :176 

-Address for Services: P.O.BOX176-qezoon St.-hebronعنوان التبليغ : الخليل-برئ حرم الرامة-قيزون-ص.ب :176 
palestine 

 professional مروطة بعدم منح حامية عى كلمة 

( 710)

 Trade Mark No.: 33741العالمة التجارية رقم : 33741 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

ــامل  ــة األع ــالن وإدارة توجي ــة واالع ــات الدعاي ــل : خدم ــن اج م
ــي  ــاط املكتب ــل النش وتفعي

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

ــتحرضات  ــطينية للمس ــة الفلس ــة الطبيعي ــة الحيوي ــم : الرك بأس
ــة  ــة والغذائي التجميلي

In the name of: ALSHAREKA ALHAYAWEA ALTABIEYAH 
ALFLESTENIA LLMOSTAHDARAT ALTAJMILEA W 
ALGETHAEAH 

ــد النــارص-15 ــه - باطــن الهــوى -شــارع جــامل عب العنــوان : رام الل
ــنبلة  عامرة الس

Address: RAMALLAH-BATN ALHAWA-SHAREA JAMAL 
ABDELNASER-AMART ALSONBULA 

عنــوان التبليــغ : رام اللــه - باطــن الهــوى -شــارع جــامل عبــد 
الســنبلة  النارص-15عــامرة 

Address for Services: RAMALLAH-BATN ALHAWA-
SHAREA JAMAL ABDELNASER-AMART ALSONBULA 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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( 711)

 Trade Mark No.: 33742العالمة التجارية رقم : 33742 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

والنــزل؛ خدمــات  الفنــادق  : خدمــات  اجــل  مــن 
خدمــات  لألخريــن؛  والنــزل  الفنــادق  حجــوزات 
ــن،  ــة لألخري ــزل اإللكروني ــادق والن ــوزات الفن حج

 .43 الصنــف  يف 

In Respect of: Hotel and motel services; hotel 
and motel reservation services for others; online 
hotel and motel reservation services for others, 
in Class 43. 

 .In the name of: Choice Hotels International, Incبأسم : تشويس هوتيلز إنرناشيونال ، إنك. 

العنــوان : 1 تشــويس هوتيلــز ســريكل ، روكفيــل ، أم 
دي 20850 ، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 
20850, United States of America 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

( 712)

 Trade Mark No.: 33743العالمة التجارية رقم : 33743 

 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

مــن اجــل : األمتعــة وحقائــب الحمــل، تحديــدا: 
حقائــب  الثيــاب،  صناديــق  الســفر،  حقائــب 
املدرســية،  الحقائــب  الســفر،  حقائــب  الرياضــة، 
حقائــب الربــط بالســحب، حقائــب تحمــل عــى 
الظهــر، حقائــب الخــر ذات األشــكال املبتكــرة، 
الحمــل.  حقائــب  الرياضيــة،  للصــاالت  الحقائــب 

In Respect of: Luggage and carrying bags, 
namely, suitcases, trunks, sports bags, travelling 
bags, school bags, drawstring bags, back packs, 
fanny packs, gym bags, tote bags. 

 In the name of: Champion Products Europeبأسم : تشامبيون برودكتس يوروب ليمتد 
Limited 

العنــوان : ســويت 8، بــالزا 212، بالنشاردســتاون 
 15 دبلــن   ، بالنشاردســتاون   ،2 بــارك  كوربوريــت 

إيرلنــدا. 

Address: Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown 
Corporate Park 2,Blanchardstown, Dublin 15 
IRELAND 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 713)

 Trade Mark No.: 33744العالمة التجارية رقم : 33744 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

مــن اجــل : مســحوق الخبيــز، خلطــات الخبيــز عــى 
ــوى،  ــات، والحل ــاحيق الحلوي ــحوق، مس ــكل مس ش
منتجــات املخابــز، بضائــع الحلويــات، البودنــغ عــى 
ــة  ــة لصناع ــات ذات الصل ــحوق واملنتج ــكل مس ش

البودنــغ. 

In Respect of: Baking powder, baking mixtures 
in powdered form, dessert powder, sweets, 
bakery goods, confectionery goods, puddings in 
powdered form and related products for making 
puddings. 

 In the name of: Mondelez Europe GmbHبأسم : مونديليز يوروب جي ام يب أتش 

 ،  8152  ، غالتبــارك   ،  1 ليندبريج-ألــيل   : العنــوان 
ســويرسا 

Address: Lindbergh-Allee 1, Glattpark, 8152, 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

( 714)

 Trade Mark No.: 33745العالمة التجارية رقم : 33745 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

وادارة  واالعــالن  الدعايــة  خدمــات   : اجــل  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

بأســم : رشكــة ابــو زهــرة للتجــارة واالســتثامر عاديــة 
مة  عا

In the name of: Shareket Abw Zahra Letejareh 
Walastetmare Adiya Amah 

 Address: Ramallah Albireh Ajyad mallالعنوان : رام الله البرية اجياد مول 

 7 ط  االرساء  عــامرة  اللــه/  )رام   : التبليــغ  عنــوان 
 0597254326 جــوال 

Address for Services: 
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 ( 715)

 Trade Mark No.: 33746العالمة التجارية رقم : 33746 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

مــن اجــل : الدعايــة واالعــالن وادارة وتوجيــه االعــامل 
وتفعبلــل النشــاط املكتبــي ) التعليــم والتدريــب(. 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: Jameat Alqudsبأسم : جامعة القدس 

العنــوان : شــارع عبــد الحميــد شــومان , بيــت حنينــا , ص 
ب 51000 

Address: Sharea Abed Alhameed Shoman Bit Hanina 
P.O 51000 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : العيزرية 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم

 

( 716)

 Trade Mark No.: 33747العالمة التجارية رقم : 33747 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

الرفيــه,   , التدريــب   , والتهذيــب  التعليــم   : اجــل  مــن 
والثقافيــة.  الرياضيــة  االنشــطة 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities 

 In the name of: Jameat Alqudsبأسم : جامعة القدس 

العنــوان : شــارع عبــد الحميــد شــومان , بيــت حنينــا , ص 
ب 51000 

Address: Sharea Abed Alhameed Shoman Bit Hanina 
P.O 51000 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : العيزرية 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم
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( 717)

 Trade Mark No.: 33748العالمة التجارية رقم : 33748 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

ــف  ــذي يل ــغ ال ــع، التب ــام او املصن ــغ الخ ــجائر، التب ــل : الس ــن اج م
)ليســت  التبــغ  بدائــل  التبــغ،  منتجــات  الغليــون،  تبــغ  يدويــا، 
الغــراض طبيــة(، الســيجار والســيجار الصغــري، والعــات الســجائر، 
والعــات الســيجار، الكربيــت، لــوازم املدخنــن، ورق الســيجار، 
للــف  الجيــب  أدوات  الســجائر،  مرشــحات  الســجائر،  أنابيــب 
االنابيــب  يف  التبــغ  لحشــو  باليــد  تحمــل  ماكنــات  الســجائر، 
الورقيــة، الســجائر االلكرونيــة، ســوائل للســجائر االلكرونيــة، 

منتجــات التبــغ لغــرض تســخينها. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll 
your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar 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 Tobacco (Brands) Incبأسم : بريتش أمرييكان توباكو )براندز( اينك. 

العنــوان : 251 ليتــل فولــز درايــف، ســوت 100، ويلمنغتــون، دي اي 
19808-1674، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

Address: 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 
19808-1674, United States of America 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 718)

 Trade Mark No.: 33749العالمة التجارية رقم : 33749 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

ــف  ــذي يل ــغ ال ــع، التب ــام او املصن ــغ الخ ــجائر، التب ــل : الس ــن اج م
)ليســت  التبــغ  بدائــل  التبــغ،  منتجــات  الغليــون،  تبــغ  يدويــا، 
الغــراض طبيــة(، الســيجار والســيجار الصغــري، والعــات الســجائر، 
والعــات الســيجار، الكربيــت، لــوازم املدخنــن، ورق الســيجار، 
للــف  الجيــب  أدوات  الســجائر،  مرشــحات  الســجائر،  أنابيــب 
االنابيــب  يف  التبــغ  لحشــو  باليــد  تحمــل  ماكنــات  الســجائر، 
الورقيــة، الســجائر االلكرونيــة، ســوائل للســجائر االلكرونيــة، 

منتجــات التبــغ لغــرض تســخينها. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll 
your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar 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 Tobacco (Brands) Incبأسم : بريتش أمرييكان توباكو )براندز( اينك. 

العنــوان : 251 ليتــل فولــز درايــف، ســوت 100، ويلمنغتــون، دي اي 
19808-1674، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

Address: 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 
19808-1674, United States of America 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 
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( 719)

 Trade Mark No.: 33750العالمة التجارية رقم : 33750 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

مــن اجــل : مســتحرضات صيدليــة بريــة ملنــع وملعالجــة 
اضطرابــات الجهــاز العصبــي املركــزي. 

In Respect of: Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of central nervous system 
disorders. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

انــد  : رشكــة مــن نيوجــرييس، ون جونســون  العنــوان 
ــرييس، 08933،  ــو ج ــك، ني ــو برانزوي ــالزا، ني ــون ب جونس

الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

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

ــون،  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
ص.ب 74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 720)

 Trade Mark No.: 33751العالمة التجارية رقم : 33751 

 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى )الكرتــون( واألصنــاف 
املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــري املصنفــة يف فئــات 
الصــور   ، الكتــب  تجليــد  ومــواد  املطبوعــات   ، أخــرى 
الفوتوغرافيــة ، القرطاســية ، املــواد الالصقــة املســتعملة 
ــة  ــة ، األدوات الخاص ــراض املنزلي ــية أو لألغ يف القرطاس
الكاتبــة  اآلالت   ، والدهــان  التلويــن  فــرش   ، بالفنانــن 
ــادية  ــواد االرش ــاث( ، امل ــدا األث ــب )ع ــتلزمات املكات ومس
ــف  ــتيكية للتغلي ــواد بالس ــزة( ، م ــدا األجه ــة )ع والتعليمي
ــة ،  ــروف الطباع ــرى( ، ح ــات أخ ــن فئ ــة ضم ــري املصنف )غ

االكالشــيهات 

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: Wadi Alrafedain for Hygienic Tissueبأسم : رشكة وادي الرافدين لصناعة الورق الصحي 

العنــوان : عامن-مــاركا الشــاملية-حي الزهراء-شــارع بــالل 
ابــن الحــارث-االردن 

Address: Amman- North Marka- Hay Al Zahraa- Bilal 
Ibn Al Harith Street- Jordan 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 721)

 Trade Mark No.: 33755العالمة التجارية رقم : 33755 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 17/05/2018التاريخ : 2018/05/17 

 In Respect of: FRUITS JELLYمن اجل : هالم جيل الفواكه 

 In the name of: MAHMOUD MOHAMMAD AA ALبأسم : محمود محمد عبداملحسن الزماعرة 
ZAMARA 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل حلحول زبود 0599721971 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل حلحول زبود 0599721971 

( 722)

 Trade Mark No.: 33756العالمة التجارية رقم : 33756 

 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 20/05/2018التاريخ : 2018/05/20 

 In Respect of: stationaryمن اجل : القرطاسية 

 In the name of: MOHAMMAD RIFAAT AAبأسم : محمد رفعت عبد الحفيظ شاور 
SHAWAR 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل شارع السالم 0599838127 

الســالم  شــارع  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 
 0 5 9 9 8 3 8 1 2 7

Address for Services: AL KHALIL 
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( 723)

 Trade Mark No.: 33757العالمة التجارية رقم : 33757 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 20/05/2018التاريخ : 2018/05/20 

مــن اجــل : خدمــات الرفيــه ، تحديــدا: تقديــم 
التلفزيــون،  عــرب  الرفيهــي  واملحتــوى  الربامــج 
االقــامر الصناعيــة، اإلنرنــت، الشــبكات الالســلكية 
ــري  ــرى؛ توف ــة األخ ــاالت اإللكروني ــبكات االتص وش
املنشــورات األلكرونيــة غــري القابلــة للتحميــل؛ 
توفــري املواقــع اإللكرونيــة التــي تضــم املحتــوى 
املــريئ املســموع، معلومــات الرفيــه واأللعــاب 
املوســيقى  توفــري  اإلنرنــت؛  عــرب  اإللكرونيــة 
ــل،  ــة للتحمي ــري القابل ــت، غ ــرب اإلنرن ــا ع إلكروني
غــري  اإلنرنــت،  عــى  الفيديــو  مقاطــع  توفــري 
ــة؛  ــة للتحميــل، تقديــم عــروض الرفيــه الحيّ القابل
خدمــات مالهــي الرفيــه؛ إنتــاج أفــالم، املحتويات 

التلفزيونيــة والرفيهيــة الرقميــة. 

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. 

: تورنــري برودكوســتينغ سيســتم يــوروب  بأســم 
ليميتــد 

In the name of: Turner Broadcasting System 
Europe Limited 

مارلبــورو  غريــت   16 هــاوس،  تورنــري   : العنــوان 
ــة  ــش أس، اململك ــو 1 أف 7 أت ــدن دبلي ــريت، لن س

املتحــدة 

Address: Turner House, 16 Great Marlborough 
Street, London W1F 7HS, UK 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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( 724)

 Trade Mark No.: 33758العالمة التجارية رقم : 33758 

 In Class: 23يف الصنف : 23 

 Date: 20/05/2018التاريخ : 2018/05/20 

 In Respect of: Yarns and threads, for textile useمن اجل : الغزل والخيوط املستخدمة يف النسيج 

للملبوســات  بالســتاين  ويــري  فريــدوم  رشكــة   : بأســم 
خصوصيــة  مســاهمة 

In the name of: Shrekat Freedom Wear Palestine 
Lilmalbosat Mosahamah Khososiya 

 Address: RAMALLAH - PALESTINEالعنوان : رام الله - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : عامرة النجمة 3 الطابق الثاين 

 FREEDOM مروطــة بعــدم منــح حاميــة عــى كلمــة
 WEAR palestine

 

( 725)

 Trade Mark No.: 33759العالمة التجارية رقم : 33759 

 In Class: 23يف الصنف : 23 

 Date: 20/05/2018التاريخ : 2018/05/20 

يف  املســتخدمة  والخيــوط  الغــزل   : اجــل  مــن 
لنســيج  ا

In Respect of: Yarns and threads, for textile use 

بأســم : رشكــة فريــدوم ويــري بالســتاين للملبوســات 
مســاهمة خصوصيــة 

In the name of: Shrekat Freedom Wear Palestine 
Lilmalbosat Mosahamah Khososiya 

 Address: RAMALLAH - PALESTINEالعنوان : رام الله - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : عامرة النجمة 3 الطابق الثاين 
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( 726)

 Trade Mark No.: 33762العالمة التجارية رقم : 33762 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 20/05/2018التاريخ : 2018/05/20 

 , In Respect of: CLOTHING , FOOTWEARمن اجل : املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
HEADGEAR 

بأســم : رشكــة فريــدوم ويــري بالســتاين للملبوســات 
مســاهمة خصوصيــة 

In the name of: Shrekat Freedom Wear Palestine 
Lilmalbosat Mosahamah Khososiya 

 Address: RAMALLAH - PALESTINEالعنوان : رام الله - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : عامرة النجمة 3 الطابق الثاين 

( 727)

 Trade Mark No.: 33763العالمة التجارية رقم : 33763 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 20/05/2018التاريخ : 2018/05/20 

 , In Respect of: CLOTHING , FOOTWEARمن اجل : املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
HEADGEAR 

بأســم : رشكــة فريــدوم ويــري بالســتاين للملبوســات 
مســاهمة خصوصيــة 

In the name of: Shrekat Freedom Wear Palestine 
Lilmalbosat Mosahamah Khososiya 

 Address: RAMALLAH - PALESTINEالعنوان : رام الله - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : عامرة النجمة 3 الطابق الثاين 

كلمــة  عــى  حاميــة  منــح  بعــدم  مروطــة 
 FREEDOM WEAR PALESTINE
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( 728)

 Trade Mark No.: 33763العالمة التجارية رقم : 33763 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 20/05/2018التاريخ : 2018/05/20 

 , In Respect of: CLOTHING , FOOTWEARمن اجل : املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
H E A D G E A R 

للملبوســات  بالســتاين  ويــري  فريــدوم  رشكــة   : بأســم 
خصوصيــة  مســاهمة 

In the name of: Shrekat Freedom Wear Palestine 
Lilmalbosat Mosahamah Khososiya 

 Address: RAMALLAH - PALESTINEالعنوان : رام الله - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : عامرة النجمة 3 الطابق الثاين 

 FREEDOM مروطــة بعــدم منــح حاميــة عــى كلمــة
 WEAR PALESTINE

 

( 729)

 Trade Mark No.: 33764العالمة التجارية رقم : 33764 

 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 22/05/2018التاريخ : 2018/05/22 

الســوداء(-  والبــرية  )الجعــة  البــرية   : اجــل  مــن 
مــن  ويــره  الــراب  والغازيــة-  املعدنيــة  امليــاه 
املســتحرضات لعمــل املروبــات– عصــري الفواكــه 
ــاء  ــه– م ــري الفواك ــها عص ــي أساس ــات الت واملروب

ــر.  ــاء الزه ــورد– م ال

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 

الغذائيــة  للمــواد  ســيناميس  رشكــة   : بأســم 
ينيــة  لتمو ا و

In the name of: SHARIKAT SINAMEES 
LLMAWAD AL GHITHAIEH WAL 
TA M W I N I E H 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل الحاووز 0599279746 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل الحاووز 0599279746 
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( 730)

 Trade Mark No.: 33765العالمة التجارية رقم : 33765 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 22/05/2018التاريخ : 2018/05/22 

 In Respect of: Clothing, footwear, sockesمن اجل : املالبس ولباس القدم )الجوارب( 

 In the name of: HAMDI I ALDWAIKبأسم : حمدي عيى اسعد الدويك 

 Address: AL KHALIL AL HARASالعنوان : الخليل الحرس دخلة اضواء املدينة 

عنــوان التبليــغ : الخليــل الحــرس دخلــة اضــواء 
املدينــة 

Address for Services: AL KHALIL AL HARAS 

( 731)

 Trade Mark No.: 33766العالمة التجارية رقم : 33766 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

 ,In Respect of: Coffee, , cocoaمن اجل : الن والكاكاو 

 In the name of: Sharekat Mahames Al Natshehبأسم : رشكة محامص النتشة التجارية 
Al Tejarieh 

العنــوان : الخليل،دائــرة الســري ، تلفــون 2227759-
 02

Address: AlKalil , Daerat Al Sier , Tel : 02-
2227759 

تلفــون   ، الســري  الخليل،دائــرة   : التبليــغ  عنــوان 
 02 -2227759

Address for Services: AlKalil , Daerat Al Sier , 
Tel : 02-2227759 
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( 732)

 Trade Mark No.: 33767العالمة التجارية رقم : 33767 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

 In Respect of: Advertising and professionalمن اجل : اإلعالن واألعامل املهنية . 
business 

 In the name of: sharikat golf plastic al sinaeahبأسم : رشكة جولف بالستيك الصناعية 

 Address: halhulالعنوان : الخليل حلحول واد قبون 

 Address for Services: halhulعنوان التبليغ : الخليل حلحول واد قبون 

 ( 733)

 Trade Mark No.: 33768العالمة التجارية رقم : 33768 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

 In Respect of: Advertising and professionalمن اجل : اإلعالن واألعامل املهنية 
business 

 In the name of: sharikat golf plastic al sinaeahبأسم : رشكة جولف بالستيك الصناعية 

 Address: halhulالعنوان : الخليل حلحول واد قبون 

 Address for Services: halhulعنوان التبليغ : الخليل حلحول واد قبون 
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( 734)

 Trade Mark No.: 33769العالمة التجارية رقم : 33769 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

 In Respect of: Services for providing food andمن اجل : خدمات توفري االطعمة واملروبات 
drink 

 In the name of: Ali omar Abu Tayonnبأسم : عيل عمران ابو طيون 

 .Address: Nablus -share a sofyanالعنوان : نابلس - شارع سفيان 

 .Address for Services: Nablus -share a sofyanعنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان 

( 735)

 Trade Mark No.: 33770العالمة التجارية رقم : 33770 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

أخــرى  مــواد  و  التبييــض  مســتحرضات   : اجــل  مــن 
تســتعمل للغســيل ، مســتحرضات التنظيــف و التلميــع 
و الفــرك و الكشــط واملطهــرات ، الصابــون و العطــور و 
، كرميــات  التجميــل  ، مســتحرضات  العطريــة  الزيــوت 
ســائلة للشــعر و الجســم ، رغــوة االســتحامم ، الشــامبوهات 
كرميــات  و  والجــل  الكرميــات   ، الشــعر  مطريــات   ،
ــة ،  ــاحيق الزين ــربج ، مس ــاحيق الت ــرة ، مس ــب الب ترطي
مســتحرضات مــا بعــد الحالقــة ، مســتحرضات التجميــل 
،مســتحرضات الحاميــة مــن األشــعة الشمســية و مزيــالت 
ــتحرضات  ــخيص ، مس ــتعامل الش ــة لإلس ــح الكريه الروائ

تنظيــف األســنان . 

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 ALTHAHER LLHADAYAبأسم : رشكة الظاهر للهدايا و الكوزمتكس 
WA ALKOSMATIKS 

 Address: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat Abu Riyad Alالعنوان : جنن - شارع حيفا - عامرة أبو رياض الظاهر 
Thaher 

عنــوان التبليــغ : جنــن - شــارع حيفــا - عــامرة أبــو ريــاض 
الظاهــر 

Address for Services: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat 
Abu Riyad Al Thaher 
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( 736)

 Trade Mark No.: 33771العالمة التجارية رقم : 33771 

 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

مــن اجــل : ســيور للمصاعــد ، سالســل للمصاعــد 
)أجــزاء أالت( ، أجهــزة تشــغيل املصاعــد ، مصاعــد 

In Respect of: Elevator belts , Elevator chains 
[parts of machines] , Elevator operating apparatus 
, Elevators [lifts] 

 .In the name of: CANNY ELEVATOR CO . , LTDبأسم : رشكة كاين إليفير كو ملتد 

العنــوان : شــارع كانغــيل رقــم 215213-888 فوهــو 
ينــو أندهــاي - تــك اندســريال ديفليمنــت ) منطقــة 

التطويــر الصناعيــة( مقاطعــة جيانغســو - الصــن 

Address: No.888,Kangli Road FOHO New & 
Hi-Tech Industrial Denelopment Zone, Jiangsu 
Province,China 

عنــوان التبليــغ : الشــارع الرئيــي مقابــل بلديــة 
 0599864927 جــوال  حلحــول 

Address for Services: 

( 737)

 Trade Mark No.: 33772العالمة التجارية رقم : 33772 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

 In Respect of: ALTahenahمن اجل : الطحينه 

بأســم : رشكــة الجربينــي ملنتجــات االلبــان واملــواد 
الغذائيــة 

In the name of: Sharekat Al- Jebrini L Montajat 
EL Alaban w AL-Mawad AL-Ghe’da’yah 

 Address: Falasteen Al Khalelالعنوان : فلسطن، الخليل 

عنــوان التبليــغ : البــرية ، الرفــة ، بجانــب نــادي 
الســيارات 

Address for Services: 
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( 738)

 Trade Mark No.: 33774العالمة التجارية رقم : 33774 

 In Class: 20يف الصنف : 20 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

ــري  ــات )غ ــور ، املنتج ــارات الص ــا واط ــاث واملراي ــل : األث ــن اج م
الــواردة يف فئــات أخــرى( املصنوعــة مــن الفلــن أو القصــب 
أو الخيــزران أو الصفصــاف أو الســندان أو العظــام أو العــاج أو 
عظــم فــك الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان أو املحــار أو املرشــوم 
ــتيكية .  ــواد البالس ــن امل ــواد أو م ــذه امل ــكل ه ــة ل ــواد البديل وامل

In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes), 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: Etehad Al Sena’at Al Takledeyah Waبأسم : اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية فلسطن 
Alseyaheyah Palestine 

 Address: Bait Lahem Bait Sahor Souk Al Shaebالعنوان : بيت لحم بيت ساحور سوق الشعب 

 Address for Services: Bait Lahem Bait Sahor Souk Al Shaebعنوان التبليغ : بيت لحم بيت ساحور سوق الشعب 

( 739)

 Trade Mark No.: 33775العالمة التجارية رقم : 33775 

 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

مــن اجــل : أدوات وأواين وأوعيــة لالســتعامل املنــزيل وللمطبــخ 
، أمشــاط وأســفنج ، فــرايش ) عــدا فــرايش التلويــن أو الدهــان( ، 
ــع الفــرايش ، أدوات تنظيــف ، ســلك جــيل ، زجــاج غــري  مــواد صن
ــتعمل يف  ــاج املس ــدا الزج ــغول ) ع ــبه مش ــاج ش ــغول أو زج مش
املبــاين( ، أواين زجاجيــة وأواين خــزف صينــي وأواين خزفيــة 

ــرى .  ــات أخ ــري واردة يف فئ غ

In Respect of: Household or kitchen utensils and containers; 
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: Etehad Al Sena’at Al Takledeyah Waبأسم : اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية فلسطن 
Alseyaheyah Palestine 

 Address: Bait Lahem Bait Sahor Souk Al Shaebالعنوان : بيت لحم بيت ساحور سوق الشعب 

 Address for Services: Bait Lahem Bait Sahor Souk Al Shaebعنوان التبليغ : بيت لحم بيت ساحور سوق الشعب 
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( 740)

 Trade Mark No.: 33776العالمة التجارية رقم : 33776 

 In Class: 20يف الصنف : 20 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

مــن اجــل : األثــاث واملرايــا واطــارات الصــور ، املنتجــات 
)غــري الــواردة يف فئــات أخــرى( املصنوعــة مــن الخشــب 
أو  الصفصــاف  أو  الخيــزران  أو  القصــب  أو  الفلــن  أو 
الســندان أو العظــام أو العــاج أو عظــم فــك الحــوت أو 
واملــواد  املرشــوم  أو  املحــار  أو  الكهرمــان  أو  الصــدف 
ــتيكية .  ــواد البالس ــن امل ــواد أو م ــذه امل ــكل ه ــة ل البديل

In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames; goods 
(not included in other classes), 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: Etehad Al Sena’at Al Takledeyah Waبأسم : اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية فلسطن 
Alseyaheyah Palestine 

 Address: Bait Lahem Bait Sahor Souk Al Shaebالعنوان : بيت لحم بيت ساحور سوق الشعب 

 Address for Services: Bait Lahem Bait Sahor Souk Alعنوان التبليغ : بيت لحم بيت ساحور سوق الشعب 
Shaeb 

( 741)

 Trade Mark No.: 33777العالمة التجارية رقم : 33777 

 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 23/05/2018التاريخ : 2018/05/23 

مــن اجــل : أدوات وأواين وأوعيــة لالســتعامل املنــزيل 
) عــدا فــرايش  ، فــرايش  وللمطبــخ، أمشــاط وأســفنج 
أدوات   ، الفــرايش  صنــع  مــواد  الدهــان(،  أو  التلويــن 
تنظيــف ، ســلك جــيل، زجــاج غــري مشــغول أو زجــاج شــبه 
ــاين( ، أواين  ــتعمل يف املب ــاج املس ــدا الزج ــغول ) ع مش
زجاجيــة وأواين خــزف صينــي وأواين خزفيــة غــري واردة 

ــرى .  ــات أخ يف فئ

In Respect of: Household or kitchen utensils and 
containers; 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: Etehad Al Sena’at Al Takledeyah Waبأسم : اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية فلسطن 
Alseyaheyah Palestine 

 Address: Bait Lahem Bait Sahor Souk Al Shaebالعنوان : بيت لحم بيت ساحور سوق الشعب 

 Address for Services: Bait Lahem Bait Sahor Souk Alعنوان التبليغ : بيت لحم بيت ساحور سوق الشعب 
Shaeb 
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( 742)

 Trade Mark No.: 33778العالمة التجارية رقم : 33778 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 24/05/2018التاريخ : 2018/05/24 

 In Respect of: Advertising professional businessمن اجل : اإلعالن واألعامل املهنية . 

 In the name of: SHARIKAT PLATINUMبأسم : رشكة بالتينيوم للمنظفات 
LLMUNATHIFAT 

 Address: HEBRON HALHOULالعنوان : الخليل حلحول واد قبون 

 Address for Services: HEBRON HALHOULعنوان التبليغ : الخليل حلحول واد قبون 

( 743)

 Trade Mark No.: 33779العالمة التجارية رقم : 33779 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 24/05/2018التاريخ : 2018/05/24 

 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : املالبس واالحذية. 

 In the name of: YOUSRI ABD AL HAMEEDبأسم : يرسي عبد الحميد احمد النتشة 
AHMAD AL NATSHEH 

 : تلفــون   - الســالم  شــارع   - الخليــل   : العنــوان 
 2 2 5 2 4 7 5

Address: ALKHLEEL - SHARE ALSLAM - 
2252475 

عنــوان التبليــغ : الخليــل - شــارع الســالم - تلفــون : 
 2252475

Address for Services: ALKHLEEL - SHARE 
ALSLAM - 2252475 
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( 744)

 Trade Mark No.: 33780العالمة التجارية رقم : 33780 

 In Class: 1يف الصنف : 1 

 Date: 24/05/2018التاريخ : 2018/05/24 

ــة،  ــتخدم يف الصناع ــي تس ــة الت ــات الكيميائي ــل : املنتج ــن اج م
وفالحــة  والزراعــة  الضــويئ،  والتصويــر  العلميــة،  والنواحــي 
البســاتن غــرس الغابــات والراتينجــات االصطناعيــة والتخليقيــة، 
أو  وســائل  مســاحيق  شــكل  املتخــذة  )بالســتيك(  اللدائــن 
ــة  ــتحرضات كيميائي ــة، مس ــتخدم يف الصناع ــي تس ــن الت معاج
مــواد  واالصطناعيــة(  )الطبيعيــة  املداخن.األســمدة  لتنظيــف 
إطفــاء الحريــق– مــواد لقــي املعــادن– املســتحرضات الكيميائيــة 
ــة-  ــظ األغذي ــة بحف ــة الخاص ــواد الكيميائي ــام– امل ــة باللح الخاص
مــواد للدباغــة– مــواد اللصــق التــي تســتخدم باللحــام– املنتجــات 
العلمية...مالحظــة:  النواحــي  يف  تســتخدم  التــي  الكيميائيــة 
ــب  ــتخدم يف الط ــي تس ــة الت ــات الكيميائي ــا املنتج ــتثنى منه يس

ــة /5/..  ــواردة بالفئ ــري وال الب

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: ultra for building materialsبأسم : رشكة الرا للمواد االنشائية والبناء 

 Address: hebron dora stالعنوان : الخليل خلة مناع 

 Address for Services: hebron dora stعنوان التبليغ : الخليل خلة مناع 

( 745)

 Trade Mark No.: 33781العالمة التجارية رقم : 33781 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 24/05/2018التاريخ : 2018/05/24 

مــن اجــل : كامــريات املراقبــة االلكتونيــات حامــالت 
التلفــاز اجهــزة االســتقبال كوابــل 

In Respect of: SURVEILANCE CAMERAS 
,ELECTONICS, TV RECIVERS,RECIVERS,CABLES 

 In the name of: ABED ALFATAH M IBRAHEEM AAبأسم : عبد الفتاح محمد ابراهيم عبد الفتاح الخياط 
KHAYYAT 

املدرســة  بجانــب  الســالم  شــارع  الخليــل   : العنــوان 
للبنــات  الرعيــة 

Address: HEBRON 

عنــوان التبليــغ : الخليــل شــارع الســالم بجانــب املدرســة 
الرعيــة للبنــات 

Address for Services: HEBRON 
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( 746)

 Trade Mark No.: 33782العالمة التجارية رقم : 33782 

 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 24/05/2018التاريخ : 2018/05/24 

امليــاه  الينابيــع،  ميــاه  املعدنيــة،  امليــاه   : اجــل  مــن 
والخضــار،  الفواكــه  عصائــر  الصــودا؛  ميــاه  الجوفيــة، 
لصنــع  والخــرضوات  الفواكــه  وخالصــات  مركــزات 
الكحوليــة؛  غــري  الخفيفــة  املروبــات  املروبــات، 
الغنيــة  الرياضيــة  املروبــات  الطاقــة؛  مروبــات 

لربوتــن  با

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 

ــد  ــت ليمت ــانايي يف تيجاري ــدا س ــان جي ــم : مرييدي بأس
شــريكيتي 

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

غورجــان  ريــزى  عــيل  ماهاليــي،  مالتيبــى   : العنــوان 
جاديــي، رقــم: 1، مرييديــان اش مركيــزي، كات:4، رقــم: 

427 زيتينبورنــو - اســطنبول / تركيــا 

Address: Maltepe Mahallesi, Ali Riza Gurcan Caddesi, 
No:1, Meridyen is Merkezi, Kat:4, No: 427 Zeytinburnu 
- Istanbul / TURKEY 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت ساحور ص.182 

( 747)

 Trade Mark No.: 33783العالمة التجارية رقم : 33783 

 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 27/05/2018التاريخ : 2018/05/27 

مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات املصنوعــة 
؛  أخــرى  فئــات  يف  واردة  وغــري  املــواد  هــذه  مــن 
املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور الفوتوغرافيــة 
؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق املســتعملة يف القرطاســية 
ــان أو  ــرايش الده ــن ؛ ف ــواد الفنان ــة ؛ وم ــات منزلي أو لغاي
التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ 
مــواد التوجيــه والتدريــس )عــدا األجهــزة( ؛ مــواد التغليــف 
البالســتيكية )غــري الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف 

الطباعــة ؛ الكليشــيهات )الراســامت(. 

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: REEM HAMDAN RAHHAL AYYATبأسم : ريم حمدان رحال عياط 

 Address: NABLUS - ALMAKHFIYA JAWALالعنوان : نابلس - املخفية جوال 0595360404 
0595360404 

 Address for Services: NABLUS - ALMAKHFIYAعنوان التبليغ : نابلس - املخفية جوال 0595360404 
JAWAL 0595360404 
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( 748)

 Trade Mark No.: 33784العالمة التجارية رقم : 33784 

 In Class: 4يف الصنف : 4 

 Date: 27/05/2018التاريخ : 2018/05/27 

ــات  ــات مركب ــة مزلق ــحوم صناعي ــوت وش ــل : زي ــن اج م
امتصــاص و ترطيــب و تثبيــت الغبــار وقــود ) مبــا يف ذلــك 
وقــود املحــركات( مــواد اضــاءة شــموع وفتائــل لإلضــاءة 

In Respect of: Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants;candles, 
wicks 

 In the name of: amir munther shakir masoodبأسم : أمري منذر شاكر مسعود 

 Address: jenin- sharee alnaserahالعنوان : جنن - شارع النارصة 

 Address for Services: jenin- sharee alnaserahعنوان التبليغ : جنن - شارع النارصة 

( 749)

 Trade Mark No.: 33785العالمة التجارية رقم : 33785 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 27/05/2018التاريخ : 2018/05/27 

مــن اجــل : القهــوة، الشــاي، الــكاكاو، القهــوة التــي أساســها 
ــكاكاو،  ــوكوالته، ال ــها الش ــي أساس ــات الت ــوة، املروب القه
املحــى،  الكعــك  البســكويت،  الحبــوب،  الشــوكوال، 
الشــوكوالته والحلويــات.  الهــش والرقيــق،  البســكويت 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa , coffee based coffee, 
chocolate-based beverages, cocoa, chocolate, cereal, 
biscuits, cookies, wafers, chocolate and confectionery. 

 .In the name of: Elite Gold Ltdبأسم : إيليت غولد ليمتد 

الرابــع،  الطابــق  تشــامبريس،  بورتكوليــس   : العنــوان 
ــيس درايك  ــري فرانس ــغ، 3076 س ــكيلتون بيلدين ــن س إيل
هايــواي، رود تــاون، تورتــوال يف جــي 1110، جــزر العــذراء 

الربيطانيــة. 

Address: Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton 
Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road 
Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
4472 البــرية 

Address for Services: 
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( 750)

 Trade Mark No.: 33786العالمة التجارية رقم : 33786 

 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 27/05/2018التاريخ : 2018/05/27 

مــن اجــل : معــادن غــري نفيســة وكل خليــط منهــا ، مــواد 
ــة  ــواد معدني ــة ، م ــة معدني ــاين متنقل ــة ، مب ــاء معدني بن
غــري  أســالك  و  حبــال   ، الحديديــة  الســكك  لخطــوط 
ــدادة  ــات ح ــة ، مصنوع ــري نفيس ــادن غ ــن مع ــة م كهربائي
ــة  ــب معدني ــري و أنابي ــرية ، مواس ــة صغ ــردوات معدني ، خ
، خزائــن حفــظ الوثائــق و األشــياء الثمينــة ، منتجــات 
مصنوعــة مــن معــادن غــري نفيســة غــري واردة يف فئــات 

أخــرى ، خامــات معدنيــة . 

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: amir munther shakir masoodبأسم : أمري منذر شاكر مسعود 

 Address: jenin- sharee alnaserahالعنوان : جنن - شارع النارصة 

 Address for Services: jenin- sharee alnaserahعنوان التبليغ : جنن - شارع النارصة 

( 751)

 Trade Mark No.: 33787العالمة التجارية رقم : 33787 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 28/05/2018التاريخ : 2018/05/28 

وتوجيــة  وادارة  واالعــالن  الدعايــة   : اجــل  مــن 
املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: wajdi radi rasheed fatoomبأسم : وجدي رايض رشيد فطوم 

العنــوان : نابلــس - رفيديــا الشــارع الرئيــي جــوال 
 0597220220

Address: nablus - rafedia -alshare alraese jawwal 
0597220220 

عنــوان التبليــغ : عــالم ابوعيشــة نابلــس شــارع 
العــدل -عــامرة ســعد الديــن 

Address for Services: 
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( 752)

 Trade Mark No.: 33789العالمة التجارية رقم : 33789 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 28/05/2018التاريخ : 2018/05/28 

 In Respect of: services for advertisingمن اجل : خدمات االعالن والدعاية 

 In the name of: AFNAN TAHSEEN AA QADOMIبأسم : افنان تحسن عبد الكريم قدومي 

 Address: AL KHALIL EIN SARAالعنوان : الخليل عن سارة 

 Address for Services: AL KHALIL EIN SARAعنوان التبليغ : الخليل عن سارة 

( 753)

 Trade Mark No.: 33790العالمة التجارية رقم : 33790 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 29/05/2018التاريخ : 2018/05/29 

 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الرأس 

الجاهــزه  الالبســه  لتجــارة  عيــاد  رشكــة   : بأســم 
العامــة  العاديــه 

In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al 
jahezah al aadyah al a’amah 

دخلــة  اول   - حيفــا  شــارع   - نابلــس   : العنــوان 
جــن  ملعا ا

Address: nablus - share’ hefa awal dakhlet al 
maajen 

عنــوان التبليــغ : نابلــس - شــارع حيفــا - اول دخلــة 
املعاجــن 

Address for Services: nablus - share’ hefa awal 
dakhlet al maajen 
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( 754)

 Trade Mark No.: 33791العالمة التجارية رقم : 33791 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 29/05/2018التاريخ : 2018/05/29 

ــامل  ــه االع ــالن وادارة وتوجي ــة واالع ــات الدعاي ــل : خدم ــن اج م
ــي.  ــاط املكتب ــل النش وتفعي

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

بأســم : رشكــة جــي ان ار لتجــارة الســلع االســتهالكية واالســتثامر 
مســاهمة خصوصيــة 

In the name of: Sharekat GNR litjaret Alsela’ Alisthlakia o 
Alistthmar Mosahama Khososiya 

 Address: Falestine - Ramallah - Almatqa Alsna’yaالعنوان : فلسطن - رام الله - املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : 

( 755)

 Trade Mark No.: 33792العالمة التجارية رقم : 33792 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 29/05/2018التاريخ : 2018/05/29 

مــن اجــل : تنظيــم وإدارة الحلقــات الدراســية، تنظيــم وإدارة 
تنظيــم  العمل)تدريــب(،  ورشــات  وإدارة  تنظيــم  االجتامعــات، 
وإدارة املؤمتــرات، النــر املكتبــي االلكــروين، التوجيــة املهنــي) 
نصائــح تعليميــة أو تدريبيــة(، إعــادة التدريــب املهنــي، نــر 
الكتــب، التدريــب العميل )اســتعراض(، دورات دراســية باملراســلة، 
خدمــات الربيــة والتعليــم، تنظيــم املعــارض لألعــراض الثقافيــة 
أو التعليميــة، التدريــس، نــر نصــوص بخــالف نصــوص الدعايــة 

ــالن  واإلع

In Respect of: Arranging and conducting of colloquiums, 
Atranging and conducting ofcongresses, Arranging and 
conducting of workshops(training), Conferences (Arranging 
and conducting of—) , Electronic desktop publishing, Guidance 
(Vocational —) [education or training advice), Vocational 
retraining, Publication of books, Training (Practical—) 
[demonstration], Correspondence courses, Educational 
services, Exhibitions (Organization of —) for cultural or 
educational purposes, Teaching, Texts (Publication of —), 
other than publicity texts, 

 In the name of: Sharekat You Mek Llistesharat Wal Tadrebبأسم : رشكة يو ميك لالستشارات والتدريب املهني 
Almehani 

ــرج  ــه_ شــارع مجمــع فلســطن الطبــي_ عــامرة ب العنــوان : رام الل
ــادس  ــق الس ــز _ الطاب ويف

Address: Ramallah_ Shari Mojama Falasteen Altebe _ Amart 
Borj Wefz_ Altabek Alsades 

عنــوان التبليــغ : رام اللــه_ شــارع مجمــع فلســطن الطبــي_ عــامرة 
بــرج ويفــز _ الطابــق الســادس 

Address for Services: Ramallah_ Shari Mojama Falasteen 
Altebe _ Amart Borj Wefz_ Altabek Alsades 
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 ( 756)

 Trade Mark No.: 33793العالمة التجارية رقم : 33793 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 28/05/2018التاريخ : 2018/05/28 

مــن اجــل : الحلويــات، حلويــات الشــوكوالته، الشــوكوالته، 
ــويف،  ــى، الت ــك مح ــر، كع ــوز، الفطائ ــوز أو الج ــوى الل حل

التــويف بالشــوكوالته، بســكويت بالشــوكوالته. 

In Respect of: Confectionery, confectionery chocolate 
products, chocolates, pralines, pastries, cookies, 
wafers, dragees, candy, toffee, toffee in chocolate; 
biscuits in chocolate. 

أوجرانيكزونــا  زد  ســبولكا  كوليــان   : بأســم 
ســكيا  لنو يا ز يد بو د و أ

In the name of: COLIAN SPOLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA 

 Address: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatowek, POLANDالعنوان : يو أل. زدروجوا 1، 860-62 أوباتويك، بولندا 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
البرية   4472

Address for Services: 

( 757)

 Trade Mark No.: 33794العالمة التجارية رقم : 33794 

 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

مــن اجــل : الغســاالت ]الغســيل[؛ تنظيــف جــاف؛ آالت 
ــه  ــس الفواك ــون؛ مكاب ــاالت الصح ــس؛ غس ــف املالب تنظي
االلكرونيــة, لالغــراض املنزليــة؛ آلــة حليــب فــول الصويــا 
ــط  ــة؛ ضواغ ــط توربيني ــط ]آالت[؛ ضواغ ــة؛ ضواغ املنزلي
للثالجــات؛ مكانــس كهربائيــة؛ آالت وأجهــزة كهربائيــة 
ــة  ــة آلي ــات مناول ــة؛ ماكين ــات الصناعي ــف؛ الروبوت للتنظي

ــة]  ــاور يدوي ]من

In Respect of: Washing machines [laundry]; dry-
cleaner; wringing machines for laundry; dishwashers; 
fruit presses, electric, for household purposes; 
household soybean milk machine; compressors 
[machines]; turbocompressors; compressors for 
refrigerators; vacuum cleaners; machines and apparatus 
for cleaning, electric; industrial robots; handling 
machines, automatic [manipulators] 

 .In the name of: Midea Group Co., Ltdبأسم : ميديا غروب كو., ال يت دي. 

العنــوان : يب26-28اف, ميديــا هيدكوارتــار بيلدينــغ, نــو.6 
ــغ,  ــان, غوانغدون ــوندي, فوش ــاو, ش ــو, بيجي ــا افيني ميدي

جمهوريــة الصــن 

Address: B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 
Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 
P. R. China 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 758)

 Trade Mark No.: 33795العالمة التجارية رقم : 33795 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

املكيفــات؛  اجهــزة  املكيفــات؛  تركيــب   : اجــل  مــن 
امليــاه؛  مــوزع  الثلــج؛  واجهــزة  ماكينــات  الثالجــات؛ 
ــاه؛  ــة املي ــزة تصفي ــاه؛ اجه ــة املي ــات تنقي ــزة وماكين اجه
اجهــزة وماكينــات تنقيــة الهــواء؛ املروحــات االلكــروين 
االلكرونيــة؛  الطبــخ  اواين  الشــخيص؛  لالســتخدام 
غاليــات الكرونيــة؛ افــران املايكروويــف؛ اجهــزة الطبــخ؛ 
طناجــر الضغــط االلكرونيــة؛ شــفاطات للمطابــخ؛ اجهــزة 
التعقيــم؛ مضخــات حراريــة؛ ســخانات امليــاه التــي تعمــل 
بالغــاز؛ مواقــد؛ ســخانات لالســتحامم؛ مشــعاع الكــروين؛ 
مجفــف الغســيل االلكــروين؛ مباخــر االقمشــة؛ املصابيــح 

الكهربائيــة 

In Respect of: Air conditioning installations; air 
conditioning apparatus; refrigerators; ice machines and 
apparatus; water dispenser; water purifying apparatus 
and machines; water filtering apparatus; air purifying 
apparatus and machines; electric fans for personal use; 
cooking utensils, electric; kettles, electric; microwave 
ovens [cooking apparatus; pressure cookers, electric; 
extractor hoods for kitchens; disinfectant apparatus; 
heat pumps; gas boilers; hearths; heaters for baths; 
radiators, electric; laundry dryers, electric; fabric 
steamers; electric lamps 

 .In the name of: Midea Group Co., Ltdبأسم : ميديا غروب كو., ال يت دي. 

العنــوان : يب26-28اف, ميديــا هيدكوارتــار بيلدينــغ, نــو.6 
ــغ,  ــان, غوانغدون ــوندي, فوش ــاو, ش ــو, بيجي ــا افيني ميدي

جمهوريــة الصــن 

Address: B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 
Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 
P. R. China 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 

( 759)

 Trade Mark No.: 33796العالمة التجارية رقم : 33796 

 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

مــن اجــل : االنشــاءات؛ معلومــات الصيانــة؛ تركيــب وصيانــة 
االجهــزة الكهربائيــة؛ تركيــب وصيانــة اجهــزة تكييــف الهــواء؛ 
تركيــب وصيانــة املرافــق الصحيــة؛ تركيــب وصيانــة مرافــق 
الحاممــات؛ تركيــب وصيانــة مرافــق االضــاءة؛ تركيــب اآلالت 
والصيانــة والتصليــح؛ صيانــة واصــالح املركبــات؛ ترميــم األثــاث؛ 
ــزة  ــف اجه ــة؛ تنظي ــد الرسق ــذار ض ــزة اإلن ــالح أجه ــب واص تركي

تكييــف الهــواء 

In Respect of: Construction; repair information; electric 
appliance installation and repair; air conditioning apparatus 
installation and repair; sanitation facility installation and 
repair; bathroom facility installation and repair; lighting 
facility installation and repair; machinery installation, 
maintenance and repair; motor vehicle maintenance and repair; 
furniture restoration; burglar alarm installation and repair; air 
conditioning apparatus cleaning 

 .In the name of: Midea Group Co., Ltdبأسم : ميديا غروب كو., ال يت دي. 

العنــوان : يب26-28اف, ميديــا هيدكوارتــار بيلدينــغ, نــو.6 ميديــا 
افينيــو, بيجيــاو, شــوندي, فوشــان, غوانغدونــغ, جمهوريــة الصن 

Address: B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 Midea 
Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P. R. China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 760)

 Trade Mark No.: 33796العالمة التجارية رقم : 33796 

 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

مــن اجــل : االنشــاءات؛ معلومــات الصيانــة؛ تركيــب وصيانــة 
االجهــزة الكهربائيــة؛ تركيــب وصيانــة اجهــزة تكييــف الهــواء؛ 
تركيــب وصيانــة املرافــق الصحيــة؛ تركيــب وصيانــة مرافــق 
الحاممــات؛ تركيــب وصيانــة مرافــق االضــاءة؛ تركيــب اآلالت 
والصيانــة والتصليــح؛ صيانــة واصــالح املركبــات؛ ترميــم األثــاث؛ 
ــزة  ــف اجه ــة؛ تنظي ــد الرسق ــذار ض ــزة اإلن ــالح أجه ــب واص تركي

تكييــف الهــواء 

In Respect of: Construction; repair information; electric 
appliance installation and repair; air conditioning apparatus 
installation and repair; sanitation facility installation and 
repair; bathroom facility installation and repair; lighting 
facility installation and repair; machinery installation, 
maintenance and repair; motor vehicle maintenance and repair; 
furniture restoration; burglar alarm installation and repair; air 
conditioning apparatus cleaning 

 .In the name of: Midea Group Co., Ltdبأسم : ميديا غروب كو., ال يت دي. 

العنــوان : يب26-28اف, ميديــا هيدكوارتــار بيلدينــغ, نــو.6 ميديــا 
افينيــو, بيجيــاو, شــوندي, فوشــان, غوانغدونــغ, جمهوريــة الصن 

Address: B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 Midea 
Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P. R. China 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 

( 761)

 Trade Mark No.: 33797العالمة التجارية رقم : 33797 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

ــة  ــات الخفيف ــاء, الوجب ــات الحس ــل : منتج ــن اج م
رقائــق  البطاطــا,  وغــري  البطاطــا  اساســها  التــي 
الســوداين  الفــول  البطاطــا,  وشــيبس  البطاطــا 

املحفــوظ 

In Respect of: soup products, potato and non 
potato based snack food items, potato crisps and 
potato chips, peanuts preserved 

 In the name of: International Foodstuffs Co. LLCبأسم : الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

الصناعيــة  املنطقــة  الوحــدة,  شــارع   : العنــوان 
ــة  ــارات العربي ــارقة, االم ــم 1, ص.ب: 4115, الش رق

املتحــدة 

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 762)

 Trade Mark No.: 33812العالمة التجارية رقم : 33812 

 In Class: 24يف الصنف : 24 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

مــن اجــل : املنســوجات ومنتجــات النســيج غــري الــواردة 
يف فئــات اخــرى اغطيــة الفــراش واملوائــد 

In Respect of: Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bedcovers; table covers 

 In the name of: yousef ameen yousef mwasبأسم : يوسف امن يوسف مواس 

 Address: Hebron-ban neamالعنوان : الخليل-بني نعيم 

 Address for Services: Hebron-ban neamعنوان التبليغ : الخليل-بني نعيم 

( 763)

 Trade Mark No.: 33813العالمة التجارية رقم : 33813 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

 In Respect of: SPICES AND NUTSمن اجل : بهارات ومكرسات 

املــواد  وتعبئــة  لتجــارة  الســدرة  رشكــة   : بأســم 
الغذائيــة 

In the name of: ALSIDRA TRADE AND FOOD 
PACKING COMPANY 

ــس  ــي يون ــق النب ــول طري ــل حلح ــوان : الخلي العن
 0597179358

Address: HALHOUL 

عنــوان التبليــغ : الخليــل حلحــول طريــق النبــي 
 0597179358 يونــس 

Address for Services: HALHOUL 
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( 764)

 Trade Mark No.: 33814العالمة التجارية رقم : 33814 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

واألرز  والســكر  والــكاكاو  والشــاي  الــن   : اجــل  مــن 
الدقيــق  االصطناعــي،  والــن  والســاغو  والتابيــوكا 
والخبــز  الحبــوب  مــن  املصنوعــة  واملســتحرضات 
والفطائــر والحلويــات والحلويــات املثلجــة، عســل النحــل 
والعســل األســود، الخمــرية ومســحوق الخبيــز، امللــح 
ــج.  ــارات، الثل ــل، البه ــة، التواب ــل والصلص ــردل والخ والخ

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

 In the name of: Gepaco Bakery FZCOبأسم : جيباكو بيكريي ش م ح 

 Address: P.O. Box: 341013, Dubai, UAEالعنوان : ص. ب 341013، ديب، اإلمارات العربية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون-الضفة الغربية-فلسطن 

( 765)

 Trade Mark No.: 33815العالمة التجارية رقم : 33815 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

ــكر واألرز  ــكاكاو والس ــاي وال ــن والش ــل : ال ــن اج م
ــق  ــي، الدقي ــن االصطناع ــاغو وال ــوكا والس والتابي
ــز  ــوب والخب ــن الحب ــة م ــتحرضات املصنوع واملس
والفطائــر والحلويــات والحلويــات املثلجــة، عســل 
ومســحوق  الخمــرية  األســود،  والعســل  النحــل 
والصلصــة،  والخــل  والخــردل  امللــح  الخبيــز، 

التوابــل، البهــارات، الثلــج. 

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

 In the name of: Gepaco Bakery FZCOبأسم : جيباكو بيكريي ش م ح 

 Address: P.O. Box: 341013, Dubai, UAEالعنوان : ص. ب 341013، ديب، اإلمارات العربية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون-الضفة الغربية-فلسطن 
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( 766)

 Trade Mark No.: 33817العالمة التجارية رقم : 33817 

 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

ــة ،  ــر الفاكه ــة وعصائ ــات الفاكه ــل : مروب ــن اج م
ــات  ــع املروب ــرى لصن ــتحرضات أخ رشاب ومس

In Respect of: Fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages 

بأســم : رشكــة الجربينــي ملنتجــات األلبــان واملــواد 
الغذائيــة 

In the name of: Sharekat Al-Jebrini L Montajat El 
Alaban W Al-Mawad Al-Ghe’da’yah 

 Address: Palestine, Ramallahالعنوان : فلسطن، رام الله 

ــرية  ــز الب ــرية، مرك ــامل، الب ــالل ك ــغ : ب ــوان التبلي عن
التجــاري/ ط6. 

Address for Services: 

( 767)

 Trade Mark No.: 33819العالمة التجارية رقم : 33819 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

 In Respect of: SHOESمن اجل : االحذية 

 In the name of: sharikat magmoaat al zaghal listithmarبأسم : رشكة مجموعة الزغل لالستثامر 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل الحاووز دوار التحرير 0599206026 

التحريــر  دوار  الحــاووز  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 
 0 5 9 9 2 0 6 0 2 6

Address for Services: al khalil 
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( 768)

 Trade Mark No.: 33823العالمة التجارية رقم : 33823 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 30/05/2018التاريخ : 2018/05/30 

مــن اجــل : خبــز ، خبــز زنجبيــل ، خبــز افرنجــي ، لــب خبــز ، كعــك 
، عجينــة كيــك ، مســحوق كيــك ، كيــك ، حلــوى ، حلويــات ، دقيــق 

،منتجــات طحــن الدقيــق ، معجنــات ، قرشــلة ، طحــن قمــح 

In Respect of: Bread , Bread (Ginger) , Bread rolls , 
Breadcrumbs , Buns , Cake paste , Cake powder , Cakes , 
Candy , Confectionery , Flour , Flour-milling products , Pâté 
[pastries] , Rusks , Wheat flour 

بأســم : رشكــة بــال وي بيــك للمــواد الغذائيــة واالســتثامر مســاهمة 
خصوصيــة 

In the name of: Sharekat Pal We Bake LLmawad Alghethaeyeh 
Walesthmar Mosahamah Khososiya 

ــريب  ــز الع ــع الخب ــى مصن ــرج مبن ــت امل ــه بريزي ــوان : رام الل العن
واالفرنجــي 

Address: Ramallah Beirzeit Almarj Mabna Masna’ Alkhoboz 
Alarby Wa Alefranji 

عنــوان التبليــغ : رام اللــه بريزيــت املــرج مبنــى مصنــع الخبــز 
واالفرنجــي  العــريب 

Address for Services: Ramallah Beirzeit Almarj Mabna Masna’ 
Alkhoboz Alarby Wa Alefranji 
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( 769)

 Trade Mark No.: 33824العالمة التجارية رقم : 33824 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

مــن اجــل : محتــوى مســجل؛ معــدات تكنولوجيــا املعلومــات 
ــط؛  ــالت التمغن ــات ومزي ــس، املمغنط ــمعية-برية؛ املغناطي وس
ــات  ــززات ومصحح ــاء؛ أدوات، مع ــالت للكهرب ــزة، أدوات وكاب أجه
الســالمة، األمــان، الحاميــة واإلشــارة؛ معــدات  بريــة؛ أدوات 
وصنــع  توجيــه  تعقــب،  تحكــم،  مالحــة،  أدوات  الغطــس؛ 
الخرائــط؛ آالت، مــؤرشات وضوابــط قيــاس، كشــف ومراقبــة؛ 
ــاكاة  ــزة مح ــزة وأجه ــة، أجه ــربات العلمي ــاث واملخت ــزة األبح أجه
للتعليــم؛ األجهــزة واآلالت العلميــة، املالحيــة واملســاحية، أجهــزة 
وآالت التصويــر الفوتوغــرايف والســينامتوغرايف، أجهــزة وآالت 
ــواردة  ــاذ، ال ــة )اإلرشاف( واإلنق ــارة، املراقب ــاس، اإلش ــوزن، القي ال
ــات؛  ــب العوين ــات؛ عل ــة؛ العوين ــات الالصق ــة 9؛ العدس ــن الفئ ضم
الشمســية؛  النظــارات  املكــربة؛  النظــارات  الثنائيــة؛  املناظــري 
ــن  ــر م ــح التحذي ــات؛ مصابي ــل املركب ــن تعط ــر م ــات التحذي مثلث
تعطــل املركبــات بخــالف أجــزاء املركبــات؛ البطاريــات الكهربائيــة 
ــة  ــزاء التابع ــة واألج ــامت الكهربائي ــا؛ املراك ــة له ــزاء التابع واألج
ــية؛  ــات الشمس ــا؛ البطاري ــة له ــزاء التابع ــود واألج ــا الوق ــا؛ خالي له
البطاريــات الكهربائيــة للمركبــات؛ املراكــامت الكهربائيــة للمركبــات؛ 
أجهــزة شــحن للبطاريــات الكهربائيــة؛ أجهــزة إنــذار ضــد الســطو؛ 
ــزة  ــان؛ أجه ــد الدخ ــذار ض ــزة إن ــق؛ أجه ــد الحري ــذار ض ــزة إن أجه
ــامد  ــزة إخ ــة؛ أجه ــد الرسق ــذار ض ــزة إن ــازات؛ أجه ــد الغ ــذار ض إن
ــاس(؛  ــربكار )أدوات قي ــوية؛ ال ــن التس ــن؛ موازي ــق؛ املوازي الحرائ
الحمــض؛  كثافــة  قيــاس  أجهــزة  قيــاس(،  )أدوات  املســاطر 
مــؤرشات الكميــة؛ آليــات التحكــم اإللكرونيــة ووحــدات التزويــد 
واألجــزاء  األماميــة  املركبــات  ملصابيــح  والفلطيــة  بالطاقــة 
أجهــزة  للضــوء؛  الباعثــة  الثنائيــة  الصاممــات  لهــا؛  التابعــة 
إلكرونيــة للتحكــم بالطاقــة؛ أجهــزة ومعــدات التحكــم الكهربائيــة 
باملركبــات؛  والتحكــم  لقيــادة  محــاكاة  أجهــزة  واإللكرونيــة؛ 
عــدادات  الرسعــة؛  مــؤرشات  للمركبــات؛  الفلطيــة  منظــامت 
الــدوران؛ أجهــزة ومعــدات القيــاس؛ أجهــزة ومعــدات اإلنقــاذ، 
خاصــًة طوافــات اإلنقــاذ، وســائل الفــرار مــن الحرائــق، شــباك 
األمــان، أقمشــة مشــمعة لألمــان، أحزمــة اإلنقــاذ، عوامــات اإلنقــاذ، 
جاكيتــات اإلنقــاذ؛ الصاممــات الكهربائيــة؛ املرّحــالت الكهربائيــة؛ 
ميكــن  أجهــزة  اليــزر؛  مــؤرشات  طبيــة؛  لغايــات  ليــس  اليــزر 
ــزة  ــات؛ أجه ــد؛ الهوائي ــن بع ــم ع ــزة التحك ــد؛ أجه ــن بع ــم ع التحك
أجهــزة  الهاتــف؛  أجهــزة  النقالــة؛  الهواتــف  للمركبــات؛  املالحــة 
ــة؛  ــة؛ آالت املالح ــة املالح ــالت؛ أنظم ــو؛ البوص ــون؛ الرادي التلفزي
وأدوات  أجهــزة  تيليامتيــة؛  طرفيــة  أجهــزة  تيليامتيــة؛  أجهــزة 
ــة  ــم يف الطاق ــم أو التحك ــف، تنظي ــل، تكثي ــح، تحوي ــل، فت لوص
الكهربائيــة؛ أجهــزة تســجيل، إرســال و/أو نســخ الصــوت أو الصــور؛ 
ــجيالت  ــة؛ تس ــة وبري ــية، إلكروني ــات مغناطيس ــالت بيان حام
الرقميــة؛  الفيديــو  أقــراص  املدمجــة؛  األقــراص  الفونوغــراف؛ 
الصناديــق  الصوتيــة؛  الحامــالت  الرقميــة؛  التســجيل  أجهــزة 
املوســيقية العاملــة بالقطــع النقديــة؛ األقــراص املدمجــة )القارئــة 
ــامعات  ــل؛ س ــة للتحمي ــيقى القابل ــات املوس ــط(؛ ملف ــرة فق للذاك
ــوت؛  ــربات الص ــوت؛ خزائــن ملك ــربات الص ــمعية؛ مك ــرأس الس ال
مشــغالت  املدمجــة؛  األقــراص  مشــغالت  املضيئــة؛  اإلشــارات 
أجهــزة  املرئيــة؛  الهاتــف  أجهــزة  الرقميــة؛  الفيديــو  أقــراص 
ــر  ــليط؛ الكامــريات )التصوي ــاً؛ أجهــزة التس ــال الصــور تلغرافي إرس

الفوتوغــرايف(؛ األفــالم املعرضــة للضــوء؛ 

In Respect of: Recorded content; Information technology 
and audiovisual equipment; Magnets, magnetizers and 
demagnetizers; Apparatus, instruments and cables for 
electricity; Optical devices, enhancers and correctors; Safety, 
security, protection and signaling devices; Diving equipment; 
Navigation, guidance, tracking, targeting and map making 
devices; Measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; Scientific research and laboratory 
apparatus, educational apparatus and simulators; Scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, electric 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving apparatus and instruments, included in Class 09; 
Contact lenses; Spectacles; Spectacle cases; Binoculars; 
Magnifying glasses; Sunglasses; Vehicle breakdown warning 
triangles; Vehicle breakdown warning lamps other than 
parts of vehicles; Electric batteries and their parts; Electric 
accumulators and their parts; Fuel cells and their parts; Solar 
batteries; Electric batteries for vehicles; Electric accumulators 
for vehicles; Chargers for electric batteries; Burglar alarms; 
Fire alarms; Smoke alarms; Gas alarms; Anti-theft warning 
apparatus; Fire extinguishing apparatus; Scales; Spirit levels; 
Compasses [measuring instruments]; Rulers (measuring 
instruments), acid hydrometers; Quantity indicators; Electronic 
control mechanisms and power and voltage supply units 
for vehicle headlights and their parts; Light-emitting diodes 
[LEDs]; Electronic power controllers; Electrical and electronic 
control apparatus and instruments; Simulators for the steering 
and control of vehicles; Voltage regulators for vehicles; Speed 
indicators; Revolution counters; Measuring apparatus and 
instruments; Lifesaving apparatus and equipment, namely life-
saving rafts, fire escapes, safety nets, safety tarpaulins, life belts, 
life buoys, life jackets; Electric fuses; Electric relays; Lasers 
not for medical purposes; Laser pointers; Remote controlling 
apparatus; Remote controls; Aerials; Navigation apparatus 
for vehicles; Mobile telephones; Telephone apparatus; 
Television apparatus; Radios; Compasses; Navigation systems; 
Navigational instruments; Telematic apparatus; Telematic 
terminal apparatus; Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; Apparatus for recording, transmission 
and/or reproduction of sound and images; Magnetic, electronic 
and optical data carriers; Phonograph records; Compact discs; 
DVDs; Digital recording apparatus; Sound carriers; Coin-
operated juke-boxes; Compact discs [read-only memory]; 
Downloadable music files; Audio headphones; Loudspeake
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 كامــريات التصويــر الســيناميئ؛ آالت النســخ؛ أجهــزة الرجمــة 
إلكرونيــة؛  للرجمــة،  الجيــب  )كمبيوتــر(؛ أجهــزة  اإللكرونيــة 
املتكاملــة  الــدارات  بطاقــات  املشــفرة؛  املمغنطــة  البطاقــات 
ــزة  ــات لألجه ــفرة؛ آلي ــف املش ــات الهات ــة(؛ بطاق ــات الذكي )البطاق
العاملــة عــى القطــع النقديــة؛ آالت املصــارف األوتوماتيكيــة؛ آالت 
تســجيل النقــد؛ اآلالت الحاســبة؛ أجهــزة ملعالجــة البيانــات؛ أجهــزة 
الفاكــس؛  أجهــزة  إلكرونيــة؛  ومنظــامت  مفكــرات  الكمبيوتــر؛ 
املراقيــب )هاردويــر وبرامج كمبيوتــر(؛ أجهزة الكمبيوتــر الطرفية؛ 
برامــج كمبيوتــر لإلســتعامل يف القيــادة اآلليــة للمركبــات؛ برامــج 
كمبيوتــر لإلســتعامل يف املالحــة اآلليــة للمركبات؛ برامــج كمبيوتر 
لإلســتعامل يف التحكــم اآليل باملركبــات؛ برامــج كمبيوتــر مســجلة 
وقابلــة للتحميــل، خاصــًة البيانــات املجمعــة واملســجلة عــى 
ــات؛  ــوفتوير التطبيق ــر؛ س ــوفتوير الكمبيوت ــات؛ س ــالت البيان حام
ــة للتحميــل؛  آالت حاســبة للجيــب؛ املنشــورات اإللكرونيــة القابل
ــدام؛  ــارات اإلصط ــى إلختب ــل؛ دم ــة للتحمي ــور القابل ملفــات الص
امليكروســكوبات؛ الكابــالت الكهربائيــة؛ املقابــس، املآخــذ وأدوات 
تالمــس أخــرى )وصــالت كهربائيــة(؛ أجهــزة اإلشــعال، الكهربائيــة، 
لإلشــعال عــن بعــد؛ األجهــزة اإلشــعاعية للغايــات الصناعيــة؛ خــوذ 
الحاميــة؛ األقفــال الكهربائيــة؛ أجهــزة التحكــم اإللكرونيــة؛ أنظمــة 
أعــاله،  للســلع املذكــورة  التحكــم اإللكرونيــة؛ أجــزاء ولــوازم 

ــواردة ضمــن هــذه الفئــة ال

rs; Cabinets for loudspeakers; Illuminated signs; Compact disc 
players; DVD players; Video telephones; Phototelegraphy 
apparatus; Projection apparatus; Cameras [photography]; 
Exposed films; Cinematographic cameras; Photocopiers; 
Electronic translation apparatus (computer); Pocket translators, 
electronic; Encoded magnetic cards; Integrated circuit cards 
(smart cards); Encoded telephone cards; Mechanisms for 
coin operated apparatus; Automatic banking machines; Cash 
registers; Calculators; Data processing apparatus; Computers; 
Electronic calendars and organizers; Facsimile apparatus; 
Monitors (computer hardware and computer programs); 
Computer periphery devices; Computer programs for use in 
autonomous driving of vehicles; Computer programs for use 
in the autonomous navigation of vehicles; Computer programs 
for use in autonomous control of vehicles; Recorded and 
downloadable computer programs, especially collected data 
recorded on data carriers; Computer software; Application 
software; Pocket calculators; Downloadable electronic 
publications; Downloadable image files; Crash test dummies; 
Microscopes; Electric cables; Sockets, plugs and other contacts 
[electric connections]; Igniting apparatus, electric, for igniting 
at a distance; Radiological apparatus for industrial purposes; 
Protective helmets; Electric locks; Electronic controllers; 
Electronic control systems; Parts and fittings of all aforesaid 
goods, included in this class

 .In the name of: Skoda Auto A.S .بأسم : سكودا اوتو ايه.اس

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
ــيك ــة التش ــالف, جمهوري ــالدا بوليس  29301, م

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

التبليــغ  AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان 
3800 Al-Beereh 

Address for Services: 
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( 770)

 Trade Mark No.: 33825العالمة التجارية رقم : 33825 

 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

مــن اجــل : املركبــات ووســائل النقــل؛ مركبــات للنقــل 
ــزاء  ــد واألج ــكك الحدي ــرب س ــايئ أو ع ــوي، امل ــربي، الج ال
ســيارات  محــركات؛  ذات  بريــة  مركبــات  لهــا؛  التابعــة 
محــركات  التحكــم(؛  ذاتيــة  )ســيارات  ســائق  بــدون 
ــة؛  ــات الربي ــع للمركب ــات دف ــة؛ آلي ــات الربي ــن للمركب ومكائ
قارنــة  وصــالت  املركبــات؛  أبــدان  املركبــات؛  هيــاكل 
للمركبــات الربيــة؛ مخمــدات الصدمــات املعلقــة للمركبــات؛ 
اإلطــارات  للمركبــات؛  الصدمــات  امتصــاص  نوابــض 
ــالت  ــواف عج ــات؛ ح ــالت املركب ــارات لعج ــة؛ اط الهوائي
املركبــات؛  لدواليــب  الصلبــة،  اإلطــارات،  املركبــات؛ 
عجــالت املركبــات؛ محــاور عجــالت املركبــات؛ أنابيــب 
لإلطــارات  إصــالح  عــدة  الهوائيــة؛  لإلطــارات  داخليــة 
اإلطــارات  إلصــالح  الصقــة  مطاطيــة  رقــع  الداخليــة؛ 
كبــرية لإلطــارات؛ سالســل مانعــة  الداخليــة؛ مســامري 
املركبــات؛  إلطــارات  لالنــزالق  مانعــة  أدوات  لالنــزالق؛ 
مقاعــد املركبــات؛ مرايــا الرؤيــة الخلفيــة؛ مســاند الــرأس 
ملقاعــد املركبــات؛ أجهــزة اإلنــذار ضــد الرسقــة للمركبــات 
ــيجار  ــات س ــات؛ والع ــة للمركب ــع الرسق ــزة من ــة؛ أجه الربي
للســيارات؛ ســيارات ذات محركات؛ الســيارات؛ الشــاحنات؛ 
ــات املقطــورة والشــبه مقطــورة للمركبــات؛ وصــالت  العرب
ربــط العربــات املقطــورة للمركبــات؛ الباصــات؛ الدراجــات 
الناريــة؛ الدراجــات البخاريــة؛ الدراجــات الهوائيــة؛ أجهــزة 
ــات  ــر؛ عرب ــع أو ج ــات دف ــيل؛ عرب ــل الكب ــدادات النق وإم
نقــل؛ املركبــات الجويــة؛ القــوارب؛ الســفن؛ القاطــرات؛ 
الحافــالت؛ الكرفانــات؛ الجــرارات؛ الدراجــات، دراجــات 
الحديــد  ســكك  هوائيــة؛  مصاعــد  )مركبــات(؛  الرجــل 
لجميــع  ولــوازم  قطــع  املدولبــة؛  الكــرايس  املعلقــة؛ 

البضائــع املذكــورة أعــاله، الــواردة ضمــن هــذه الفئــة 

In Respect of: Vehicles and conveyances; Vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail and their parts; 
Motorized land vehicles; Driverless cars [autonomous 
cars]; Motors and engines for land vehicles; Propulsion 
mechanisms for land vehicles; Vehicle chassis; Vehicle 
bodies; Couplings for land vehicles; Suspension shock 
absorbers for vehicles; Shock absorbing springs for 
vehicles; Pneumatic tires; Tires for vehicle wheels; 
Rims for vehicle wheels; Tires, solid, for vehicle 
wheels; Vehicles wheels; Hubs for vehicle wheels; 
Inner tubes for pneumatic tires; Repair outfits for 
inner tubes; Adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; Spikes for tires; Anti-skid chains; Non-
skid devices for vehicle tires; Vehicle seats; Rearview 
mirrors; Head-rests for vehicle seats; Anti-theft alarms 
for land vehicles; Anti-theft devices for vehicles; Cigar 
lighters for automobiles; Motor cars; Automobiles; 
Trucks; Trailers and semi-trailers for vehicles; Trailer 
hitches for vehicles; Omnibuses; Motorcycles; 
Mopeds; Bicycles; Cable transport apparatus and 
installation; Carts; Trolleys; Air vehicles; Boats; Ships; 
Locomotives; Motorbuses; Caravans; Tractors; Cycles, 
scooters [vehicles]; Chairlifts; Funiculars; Wheelchairs; 
Parts and fittings of all the aforesaid goods, included in 
this class 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

ــا 869, يس زي29301-,  ــا كليمينت ــوان : يت ار. فاكالف العن
مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, Mlada 
Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 771)

 Trade Mark No.: 33826العالمة التجارية رقم : 33826 

 In Class: 36يف الصنف : 36 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

ــن؛  ــات التأم ــة؛ خدم ــات التالي ــل : الخدم ــن اج م
الخدمــات العقاريــة؛ اإلقــراض مقابــل رهــن؛ توفــري 
ــات  ــندات؛ خدم ــبقا والس ــة مس ــات املدفوع البطاق
والنقديــة  املاليــة  الخدمــات  الودائــع؛  حفــظ 
ــة  ــات والرعاي ــع التربع ــة؛ جم ــات املرفي والخدم
املاليــة؛ خدمــات التثمــن؛ الســمرسة يف التأمــن؛ 
إصــدار  املاليــة؛  الشــؤون  التمويليــة؛  الشــؤون 
بطاقــات االئتــامن؛ القــروض )متويــل(؛ القــروض 
املقســطة؛ مكاتــب االئتــامن؛ االستشــارات املاليــة؛ 
األعــامل املرفيــة؛ الخدمــات التمويليــة؛ التأجــري؛ 
اإلجــارة املاليــة، اإلجــارة املاليــة للمركبــات؛ الرعايــة 
املاليــة؛ تقييــم تكاليــف اإلصــالح )التثمــن املايل(؛ 
ــوك  ــات بن ــة؛ خدم ــات الربي ــيط للمركب ــروض تقس ق
العقــارات؛  تثمــن  العقاريــة؛  الشــؤون  التوفــري؛ 
تأجــري الشــقق؛ الــوكاالت العقاريــة؛ مكاتــب تأمــن 
اإلقامــة )الشــقق(؛ اســتئجار العقــارات؛ خدمــات 
وكالء التأمــن؛ خدمــات الوســيط املــايل؛ خدمــات 
ــندات  ــهم والس ــمرسة يف األس ــارات؛ الس وكالء العق
الكربــون؛  إئتامنــات  يف  الســمرسة  املاليــة؛ 
التأمــن  إكتتــاب  التأمــن؛  يف  اإلستشــارات 
الصحــي؛ إكتتــاب التأمــن ضــد الحــوادث؛ تثمــن 
ــارات؛ إدارة  ــة؛ إدارة العق ــمرسة العقاري ــف؛ الس التح
)عقــارات(؛  املكاتــب  تأجــري  الســكنية؛  املنــازل 
التربعــات  جمــع  الكفالــة؛  خدمــات  الســمرسة؛ 
ــري  ــامن؛ توف ــروض بض ــون؛ الق ــع الدي ــة؛ بي الخريي
النصــح، االستشــارات واملعلومــات ملــا ذكــر أعــاله، 

ــة  ــذه الفئ ــن ه ــواردة ضم ال

In Respect of: Insurance services; Real estate 
services; Pawn brokerage; Provision of prepaid 
cards and tokens; Safe deposit services; Financial 
and monetary services and banking; Fundraising 
and sponsorship; Valuation services; Insurance 
brokerage; Financial affairs; Monetary affairs; 
Issuance of credit cards; Loans (financing); 
Installment loans; Credit bureaus; Financial 
consultancy; Banking; Financing services; 
Leasing; Finance-leasing, finance-leasing of 
vehicles; Financial sponsorship; Repair costs 
evaluation [financial appraisal]; Instalment loans 
for land vehicles; Saving bank services; Real 
estate affairs; Real estate appraisal; Renting 
of flats; Real estate agencies; Accommodation 
bureaus (apartments); Rental of real estate; 
Services of an insurance agent; Services of a 
financing broker; Services of an estate agent; 
Stocks and bonds brokerage; Brokerage of 
carbon credits; Insurance consultancy; Health 
insurance underwriting; Accident insurance 
underwriting; Antique appraisal; Real estate 
brokerage; Real estate management; Apartment 
house management; Rental of offices [real 
estate]; Brokerage; Surety services; Charitable 
fund raising; Factoring; Lending against security; 
Advice, consultancy and information for the 
aforesaid, included in this class 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
29301, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 772)

 Trade Mark No.: 33827العالمة التجارية رقم : 33827 

 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

مــن اجــل : الخدمــات التاليــة: البنــاء، التشــييد 
واملعــدات  املنشــآت  العــدد،  تأجــري  والهــدم؛ 
النفــط  املعــادن،  إســتخراج  والهــدم؛  للتشــييد 
والغــاز؛ إبــادة والتحكــم بالحــرات الضــارة )ليســت 
الغابــات(  وزراعــة  البســتنة  الزراعــة،  لغايــات 
البنــاء،  إعــادة  الجراثيــم؛  مــن  التطهــري  وكذلــك 
التصليــح، التفكيــك، الصيانــة والخدمــة وكذلــك 
للمركبــات؛ تصليــح املركبــات يف ســياق خدمــة 
أعطــال املركبــات؛ تنفيــذ التعديــالت حســب طلــب 
ــات  ــركات املركب ــاكل ومح ــدان، هي ــى أب ــن ع الزبائ
ذات املحــركات )الضبــط(، الــواردة ضمــن الفئــة 
37؛ طــيل املركبــات؛ تلميــع املركبــات؛ عالجــات 
ــف  ــات؛ تنظي ــة املركب ــات؛ صيان ــدأ للمركب ــد الص ض
تنظيــف  صيانــة،  اإلطــارات؛  ـــتجديد  املركبــات؛ 
وتصليــح املراجــل واملواقــد؛ توفــري املعلومــات 
البنــاء؛  عــن  املعلومــات  توفــري  التصليــح؛  عــن 
إســتخراج  خدمــات  والنوافــذ؛  األبــواب  تجهيــز 
اآلالت؛  وتصليــح  صيانــة  تجهيــز،  الحجــارة؛ 
صيانــة وتصليــح الطائــرات؛ بنــاء الســفن؛ تصليــح 
ــاعات  ــح الس ــرايف؛ تصلي ــر الفوتوغ ــزة التصوي أجه
ــع  ــان؛ من ــال األم ــح أقف ــرية؛ تصلي ــاعات الكب والس
الصــدأ؛ صيانــة األثــاث؛ العنايــة، تنظيــف وتصليــح 
الجلــود؛ التطهــري؛ تجهيــز وتصليــح أجهــزة اإلنــذار 
اإلستشــارات  النصــح،  توفــري  الرسقــات؛  مــن 
ــذه  ــن ه ــواردة ضم ــاله، ال ــر أع ــا ذك ــات مل واملعلوم

ــة  الفئ

In Respect of: Building, construction and 
demolition; Rental of tools, plant and equipment 
for construction and demolition; Mining, oil and 
gas extraction; Extermination and pest control 
(except for agriculture, horticulture and forestry 
purposes) as well as disinfection; Reconstruction, 
repair, dismantling, maintenance and servicing 
and of vehicles; Vehicle repair in the course of 
vehicle breakdown service; Customized carrying 
out of alterations on body, chassis and motor 
of motor vehicles (tuning), included in class 
37; Varnishing of vehicles; Vehicle polishing; 
Anti-rust treatments for vehicles; Vehicle 
maintenance; Vehicle cleaning; Retreading of 
tires; Boiler and burner maintenance, cleaning 
and repair; Repair information; Construction 
information; Installation of doors and windows; 
Quarrying services; Machinery installation, 
maintenance and repair; Airplane maintenance 
and repair; Shipbuilding; Photographic apparatus 
repair; Clock and watch repair; Repair of security 
locks; Rust proofing; Furniture maintenance; 
Leather care, cleaning and repair; Disinfecting; 
Burglar alarm installation and repair; Advice, 
consultancy and information for the aforesaid, 
included in this class 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
29301, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 773)

 Trade Mark No.: 33828العالمة التجارية رقم : 33828 

 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

ــن  ــاالت ع ــات االتص ــة: خدم ــات التالي ــل : الخدم ــن اج م
األخبــار  وتوفــري  تجميــع  بعــد؛  عــن  االتصــاالت  بعــد؛ 
)وكاالت األخبــار(؛ خدمــات وكاالت األخبــار؛ االتصــاالت 
عــن بعــد عــرب املنصــات والبوابــات وعــرب اإلنرنــت؛ توفري 
عــرب  لألخبــار  اإللكــروين  التبــادل  لإلنرنــت؛  الولــوج 
ــات  ــات اإلعالن ــة ولوح ــرف الدردش ــة، غ ــوط الدردش خط
اإللكرونيــة، خدمــات الربيــد اإللكــروين؛ تأجــري معــدات 
االتصــاالت عــن بعــد؛ البــث اإلذاعــي والتلفزيــوين؛ الربيــد 
اإللكــروين؛ توفــري املعلومــات عــن االتصــاالت عــن بعــد؛ 
ــط  ــري رواب ــة؛ توف ــر عاملي ــبكة كمبيوت ــوج لش ــري الول توف
االتصــاالت عــن بعــد بشــبكة كمبيوتــر عامليــة؛ توفــري 
الولــوج لربامــج الكمبيوتــر عــى شــبكات البيانــات؛ توفــري 
غــرف الدردشــة عــى اإلنرنــت؛ عقــد املؤمتــرات عــرب 
ــال  ــلكية؛ اإلرس ــة الالس ــف النقال ــات الهوات ــو؛ خدم الفيدي
مبســاعدة الكمبيوتــر للرســائل القصــرية والصــور؛ خدمــات 
إتصــاالت  أنظمــة  أو  الهاتــف  الراديــو،  عــرب  املنــاداة 
الصناعيــة؛  األقــامر  عــرب  اإلرســال  أخــرى؛  إلكرونيــة 
الهاتفيــة؛  الرســائل  تبــادل  خدمــات  الهاتــف؛  خدمــات 
خدمــات إرســال الرســائل القصــرية؛ تأجــري وقــت الولــوج 
لقواعــد  الولــوج  توفــري  العامليــة؛  الكمبيوتــر  لشــبكات 
االتصــاالت  خدمــات  التيليامتيــة؛  الخدمــات  البيانــات؛ 
التيليامتيــة؛ إرســال البيانــات ونقــل امللفــات التيليامتيــة؛ 
توفــري النصــح، اإلستشــارات واملعلومــات ملــا ذكــر أعــاله، 

ــة  ــذه الفئ ــن ه ــواردة ضم ال

In Respect of: Telecommunication services; 
Telecommunication; Collecting and providing 
news [news agencies]; Services of news agencies; 
Telecommunication via platforms and portals and 
the Internet; Provision of access to the Internet; 
Electronical exchange of news via chatlines, 
chatrooms and electronic bulletin boards, email-
services; Rental of telecommunication equipment; 
Radio and television broadcasting; Electronic mail; 
Information about telecommunication; Providing 
access to a worldwide computer network; Providing 
telecommunications connections to a global computer 
network; Providing access to computer programs 
on data networks; Providing chatrooms on the 
internet; Videoconferencing; Wireless mobile phone 
services; Computer aided transmission of messages 
and images; Paging services by radio, telephone or 
other electronic communications systems; Satellite 
transmission; Telephone services; Telephone exchange 
services; Message transmission services; Leasing 
access time to global computer networks; Providing 
access to databases; Telematics services; Telematic 
communication services; Telematic data transmission 
and file transfer; Advice, consultancy and information 
for the aforesaid, included in this class 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

ــا 869, يس زي29301-,  ــا كليمينت ــوان : يت ار. فاكالف العن
مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, Mlada 
Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنــوان التبليــغ
 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 774)

 Trade Mark No.: 33829العالمة التجارية رقم : 33829 

 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

تغليــف  نقــل،  التاليــة:  الخدمــات   : اجــل  مــن 
القطــر؛  الســفريات؛  تنظيــم  البضائــع؛  وتخزيــن 
النقــل بالتاكــي؛ النقــل بالســيارات؛ لوجســتيات 
ــل  ــيارات؛ نق ــًة الس ــات، خاص ــري املركب ــل؛ تأج النق
وكالء  خدمــات  بالحافــالت؛  خاصــًة  األشــخاص، 
الشــحن؛ توصيــل الســلع والطــرود؛ خدمــات توفــري 
ــات  ــم مبركب ــرور؛ التحك ــة امل ــن حرك ــات ع املعلوم
األســطول مــن خــالل إســتعامل أجهــزة مالحــة 

وتحديــد مواقــع 

In Respect of: Transport; Packaging and storage 
of goods; Travel arrangement; Towing; Taxi 
transport; Car transport; Transportation logistics; 
Rental of vehicles, especially automobiles; 
Transport of people, especially by motor buses; 
Services of a freight agent; Delivery of goods 
and parcels; Traffic information services; 
Controlling of fleet vehicles using navigational 
and positioning apparatus 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
29301, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 775)

 Trade Mark No.: 33830العالمة التجارية رقم : 33830 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

مــن اجــل : محتــوى مســجل؛ معــدات تكنولوجيــا املعلومــات 
ــط؛  ــالت التمغن ــات ومزي ــس، املمغنط ــمعية-برية؛ املغناطي وس
ــات  ــززات ومصحح ــاء؛ أدوات، مع ــالت للكهرب ــزة، أدوات وكاب أجه
الســالمة، األمــان، الحاميــة واإلشــارة؛ معــدات  بريــة؛ أدوات 
الغطــس؛ أدوات مالحــة، تحكــم، تعقــب، توجيــه وصنــع الخرائــط؛ 
آالت، مــؤرشات وضوابــط قيــاس، كشــف ومراقبــة؛ أجهــزة األبحاث 
واملختــربات العلميــة، أجهــزة وأجهــزة محــاكاة للتعليــم؛ األجهــزة 
واآلالت العلميــة، املالحيــة واملســاحية، أجهــزة وآالت التصويــر 
ــاس،  ــوزن، القي ــزة وآالت ال ــينامتوغرايف، أجه ــرايف والس الفوتوغ
اإلشــارة، املراقبــة )اإلرشاف( واإلنقــاذ، الــواردة ضمــن الفئــة 9؛ 
العدســات الالصقــة؛ العوينــات؛ علــب العوينــات؛ املناظــري الثنائية؛ 
التحذيــر  مثلثــات  الشمســية؛  النظــارات  املكــربة؛  النظــارات 
ــات  ــل املركب ــن تعط ــر م ــح التحذي ــات؛ مصابي ــل املركب ــن تعط م
واألجــزاء  الكهربائيــة  البطاريــات  املركبــات؛  أجــزاء  بخــالف 
ــا  ــا؛ خالي ــة له ــزاء التابع ــة واألج ــامت الكهربائي ــا؛ املراك ــة له التابع
ــات  ــية؛ البطاري ــات الشمس ــا؛ البطاري ــة له ــزاء التابع ــود واألج الوق
الكهربائيــة للمركبــات؛ املراكــامت الكهربائيــة للمركبــات؛ أجهــزة 
شــحن للبطاريــات الكهربائيــة؛ أجهــزة إنــذار ضــد الســطو؛ أجهــزة 
ــذار  ــزة إن ــان؛ أجه ــد الدخ ــذار ض ــزة إن ــق؛ أجه ــد الحري ــذار ض إن
ضــد الغــازات؛ أجهــزة إنــذار ضــد الرسقــة؛ أجهــزة إخــامد الحرائــق؛ 
ــاطر  ــاس(؛ املس ــربكار )أدوات قي ــوية؛ ال ــن التس ــن؛ موازي املوازي
مــؤرشات  الحمــض؛  كثافــة  قيــاس  أجهــزة  قيــاس(،  )أدوات 
ــة  ــد بالطاق ــدات التزوي ــة ووح ــم اإللكروني ــات التحك ــة؛ آلي الكمي
والفلطيــة ملصابيــح املركبــات األماميــة واألجــزاء التابعــة لهــا؛ 
ــم  ــة للتحك ــزة إلكروني ــوء؛ أجه ــة للض ــة الباعث ــات الثنائي الصامم
واإللكرونيــة؛  الكهربائيــة  التحكــم  ومعــدات  أجهــزة  بالطاقــة؛ 
ــة  ــامت الفلطي ــات؛ منظ ــم باملركب ــادة والتحك ــاكاة لقي ــزة مح أجه
للمركبــات؛ مــؤرشات الرسعــة؛ عــدادات الــدوران؛ أجهــزة ومعــدات 
اإلنقــاذ،  طوافــات  خاصــًة  اإلنقــاذ،  ومعــدات  أجهــزة  القيــاس؛ 
الحرائــق، شــباك األمــان، أقمشــة مشــمعة  الفــرار مــن  وســائل 
اإلنقــاذ؛  جاكيتــات  اإلنقــاذ،  عوامــات  اإلنقــاذ،  أحزمــة  لألمــان، 
ليــس  اليــزر  الكهربائيــة؛  املرّحــالت  الكهربائيــة؛  الصاممــات 
لغايــات طبيــة؛ مــؤرشات اليــزر؛ أجهــزة ميكــن التحكــم عــن بعــد؛ 
ــات؛  أجهــزة التحكــم عــن بعــد؛ الهوائيــات؛ أجهــزة املالحــة للمركب
الهواتــف النقالــة؛ أجهــزة الهاتــف؛ أجهــزة التلفزيــون؛ الراديــو؛ 
البوصــالت؛ أنظمــة املالحــة؛ آالت املالحــة؛ أجهــزة تيليامتيــة؛ 
أجهــزة طرفيــة تيليامتيــة؛ أجهــزة وأدوات لوصــل، فتــح، تحويــل، 
أجهــزة  الكهربائيــة؛  الطاقــة  يف  التحكــم  أو  تنظيــم  تكثيــف، 
تســجيل، إرســال و/أو نســخ الصــوت أو الصــور؛ حامــالت بيانــات 
الفونوغــراف؛  تســجيالت  وبريــة؛  إلكرونيــة  مغناطيســية، 
األقــراص املدمجــة؛ أقــراص الفيديــو الرقميــة؛ أجهــزة التســجيل 
الرقميــة؛ الحامــالت الصوتيــة؛ الصناديــق املوســيقية العاملــة 
بالقطــع النقديــة؛ األقــراص املدمجــة )القارئــة للذاكــرة فقــط(؛ 
ملفــات املوســيقى القابلــة للتحميــل؛ ســامعات الــرأس الســمعية؛ 
مكــربات الصــوت؛ خزائــن ملكــربات الصــوت؛ اإلشــارات املضيئــة؛ 
الفيديــو  أقــراص  مشــغالت  املدمجــة؛  األقــراص  مشــغالت 
الرقميــة؛ أجهــزة الهاتــف املرئيــة؛ أجهــزة إرســال الصــور تلغرافيــاً؛ 
ــالم  ــرايف(؛ األف ــر الفوتوغ ــريات )التصوي ــليط؛ الكام ــزة التس أجه
ــخ؛  ــيناميئ؛ آالت النس ــر الس ــريات التصوي ــوء؛ كام ــة للض املعرض
أجهــزة الرجمــة اإللكرونيــة )كمبيوتــر(؛ أجهــزة الجيــب للرجمــة، 
الــدارات  بطاقــات  املشــفرة؛  املمغنطــة  البطاقــات  إلكرونيــة؛ 

املتكاملــة )البطاقــات الذكيــة(؛ 

In Respect of: Recorded content; Information technology 
and audiovisual equipment; Magnets, magnetizers and 
demagnetizers; Apparatus, instruments and cables for 
electricity; Optical devices, enhancers and correctors; Safety, 
security, protection and signaling devices; Diving equipment; 
Navigation, guidance, tracking, targeting and map making 
devices; Measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; Scientific research and laboratory 
apparatus, educational apparatus and simulators; Scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, electric 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving apparatus and instruments, included in Class 09; 
Contact lenses; Spectacles; Spectacle cases; Binoculars; 
Magnifying glasses; Sunglasses; Vehicle breakdown warning 
triangles; Vehicle breakdown warning lamps other than 
parts of vehicles; Electric batteries and their parts; Electric 
accumulators and their parts; Fuel cells and their parts; Solar 
batteries; Electric batteries for vehicles; Electric accumulators 
for vehicles; Chargers for electric batteries; Burglar alarms; 
Fire alarms; Smoke alarms; Gas alarms; Anti-theft warning 
apparatus; Fire extinguishing apparatus; Scales; Spirit levels; 
Compasses [measuring instruments]; Rulers (measuring 
instruments), acid hydrometers; Quantity indicators; Electronic 
control mechanisms and power and voltage supply units 
for vehicle headlights and their parts; Light-emitting diodes 
[LEDs]; Electronic power controllers; Electrical and electronic 
control apparatus and instruments; Simulators for the steering 
and control of vehicles; Voltage regulators for vehicles; Speed 
indicators; Revolution counters; Measuring apparatus and 
instruments; Lifesaving apparatus and equipment, namely life-
saving rafts, fire escapes, safety nets, safety tarpaulins, life belts, 
life buoys, life jackets; Electric fuses; Electric relays; Lasers 
not for medical purposes; Laser pointers; Remote controlling 
apparatus; Remote controls; Aerials; Navigation apparatus 
for vehicles; Mobile telephones; Telephone apparatus; 
Television apparatus; Radios; Compasses; Navigation systems; 
Navigational instruments; Telematic apparatus; Telematic 
terminal apparatus; Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; Apparatus for recording, transmission 
and/or reproduction of sound and images; Magnetic, electronic 
and optical data carriers; Phonograph records; Compact discs; 
DVDs; Digital recording apparatus; Sound carriers; Coin-
operated juke-boxes; Compact discs [read-only memory]; 
Downloadable music files; Audio headphones; Loudspeakers; 
Cabinets for loudspeakers; Illuminated signs; Compact disc 
players; DVD players; Video telephones; Phototelegraphy 
apparatus; Projection apparatus; Cameras [photography]; 
Exposed films; Cinematographic cameras; Photocopiers; 
Electronic translation apparatus (computer); Pocket translators, 
electronic; Encoded magnetic cards; Integrated circuit cards 
(smart cards); Encoded telephone cards; 
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ــع  ــى القط ــة ع ــزة العامل ــات لألجه ــفرة؛ آلي ــف املش ــات الهات  بطاق
النقــد؛  األوتوماتيكيــة؛ آالت تســجيل  النقديــة؛ آالت املصــارف 
اآلالت الحاســبة؛ أجهــزة ملعالجــة البيانــات؛ أجهــزة الكمبيوتــر؛ 
املراقيــب  الفاكــس؛  أجهــزة  إلكرونيــة؛  ومنظــامت  مفكــرات 
)هاردويــر وبرامــج كمبيوتــر(؛ أجهــزة الكمبيوتــر الطرفيــة؛ برامــج 
كمبيوتــر لإلســتعامل يف القيــادة اآلليــة للمركبــات؛ برامــج كمبيوتر 
كمبيوتــر  برامــج  للمركبــات؛  اآلليــة  املالحــة  يف  لإلســتعامل 
لإلســتعامل يف التحكــم اآليل باملركبــات؛ برامــج كمبيوتــر مســجلة 
وقابلــة للتحميــل، خاصــًة البيانــات املجمعــة واملســجلة عــى 
ــات؛  ــوفتوير التطبيق ــر؛ س ــوفتوير الكمبيوت ــات؛ س ــالت البيان حام
ــة للتحميــل؛  آالت حاســبة للجيــب؛ املنشــورات اإللكرونيــة القابل
ــدام؛  ــارات اإلصط ــى إلختب ــل؛ دم ــة للتحمي ــور القابل ملفــات الص
امليكروســكوبات؛ الكابــالت الكهربائيــة؛ املقابــس، املآخــذ وأدوات 
تالمــس أخــرى )وصــالت كهربائيــة(؛ أجهــزة اإلشــعال، الكهربائيــة، 
لإلشــعال عــن بعــد؛ األجهــزة اإلشــعاعية للغايــات الصناعيــة؛ خــوذ 
الحاميــة؛ األقفــال الكهربائيــة؛ أجهــزة التحكــم اإللكرونيــة؛ أنظمــة 
أعــاله،  للســلع املذكــورة  التحكــم اإللكرونيــة؛ أجــزاء ولــوازم 

ــة ــذه الفئ ــن ه ــواردة ضم ال

 Mechanisms for coin operated apparatus; Automatic banking 
machines; Cash registers; Calculators; Data processing 
apparatus; Computers; Electronic calendars and organizers; 
Facsimile apparatus; Monitors (computer hardware and 
computer programs); Computer periphery devices; Computer 
programs for use in autonomous driving of vehicles; Computer 
programs for use in the autonomous navigation of vehicles; 
Computer programs for use in autonomous control of vehicles; 
Recorded and downloadable computer programs, especially 
collected data recorded on data carriers; Computer software; 
Application software; Pocket calculators; Downloadable 
electronic publications; Downloadable image files; Crash 
test dummies; Microscopes; Electric cables; Sockets, plugs 
and other contacts [electric connections]; Igniting apparatus, 
electric, for igniting at a distance; Radiological apparatus 
for industrial purposes; Protective helmets; Electric locks; 
Electronic controllers; Electronic control systems; Parts and 
fittings of all aforesaid goods, included in this class

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 
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بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, Mlada 
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AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
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Address for Services: 

( 776)

 Trade Mark No.: 33831العالمة التجارية رقم : 33831 

 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

مــن اجــل : املركبــات ووســائل النقــل؛ مركبــات للنقــل الــربي، 
الجــوي، املــايئ أو عــرب ســكك الحديــد واألجــزاء التابعــة لهــا؛ 
مركبــات بريــة ذات محــركات؛ ســيارات بــدون ســائق )ســيارات 
ذاتيــة التحكــم(؛ محــركات ومكائــن للمركبــات الربيــة؛ آليــات دفــع 
ــالت  ــة؛ هيــاكل املركبــات؛ أبــدان املركبــات؛ وص للمركبــات الربي
قارنــة للمركبــات الربيــة؛ مخمــدات الصدمــات املعلقــة للمركبــات؛ 
الهوائيــة؛  اإلطــارات  للمركبــات؛  الصدمــات  امتصــاص  نوابــض 
اطــارات لعجــالت املركبــات؛ حــواف عجــالت املركبــات؛ اإلطــارات، 
الصلبــة، لدواليــب املركبــات؛ عجــالت املركبــات؛ محــاور عجــالت 
املركبــات؛ أنابيــب داخليــة لإلطــارات الهوائيــة؛ عــدة إصــالح 
لإلطــارات الداخليــة؛ رقــع مطاطيــة الصقــة إلصــالح اإلطــارات 
ــزالق؛  ــة لالن ــل مانع ــارات؛ سالس ــرية لإلط ــامري كب ــة؛ مس الداخلي
املركبــات؛  املركبــات؛ مقاعــد  لالنــزالق إلطــارات  مانعــة  أدوات 
ــرأس ملقاعــد املركبــات؛ أجهــزة  ــا الرؤيــة الخلفيــة؛ مســاند ال مراي
الرسقــة  منــع  أجهــزة  الربيــة؛  للمركبــات  الرسقــة  ضــد  اإلنــذار 
ــركات؛  ــيارات ذات مح ــيارات؛ س ــيجار للس ــات س ــات؛ والع للمركب
مقطــورة  والشــبه  املقطــورة  العربــات  الشــاحنات؛  الســيارات؛ 
للمركبــات؛ وصــالت ربــط العربــات املقطــورة للمركبــات؛ الباصــات؛ 
الهوائيــة؛  الدراجــات  البخاريــة؛  الدراجــات  الناريــة؛  الدراجــات 
أجهــزة وإمــدادات النقــل الكبــيل؛ عربــات دفــع أو جــر؛ عربــات 
نقــل؛ املركبــات الجويــة؛ القــوارب؛ الســفن؛ القاطــرات؛ الحافــالت؛ 
الكرفانــات؛ الجــرارات؛ الدراجــات، دراجــات الرجــل )مركبــات(؛ 
مصاعــد هوائيــة؛ ســكك الحديــد املعلقــة؛ الكــرايس املدولبــة؛ 
قطــع ولــوازم لجميــع البضائــع املذكــورة أعــاله، الــواردة ضمــن 

ــة  ــذه الفئ ه

In Respect of: Vehicles and conveyances; Vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail and their parts; Motorized 
land vehicles; Driverless cars [autonomous cars]; Motors 
and engines for land vehicles; Propulsion mechanisms for 
land vehicles; Vehicle chassis; Vehicle bodies; Couplings 
for land vehicles; Suspension shock absorbers for vehicles; 
Shock absorbing springs for vehicles; Pneumatic tires; Tires 
for vehicle wheels; Rims for vehicle wheels; Tires, solid, for 
vehicle wheels; Vehicles wheels; Hubs for vehicle wheels; 
Inner tubes for pneumatic tires; Repair outfits for inner tubes; 
Adhesive rubber patches for repairing inner tubes; Spikes 
for tires; Anti-skid chains; Non-skid devices for vehicle 
tires; Vehicle seats; Rearview mirrors; Head-rests for vehicle 
seats; Anti-theft alarms for land vehicles; Anti-theft devices 
for vehicles; Cigar lighters for automobiles; Motor cars; 
Automobiles; Trucks; Trailers and semi-trailers for vehicles; 
Trailer hitches for vehicles; Omnibuses; Motorcycles; Mopeds; 
Bicycles; Cable transport apparatus and installation; Carts; 
Trolleys; Air vehicles; Boats; Ships; Locomotives; Motorbuses; 
Caravans; Tractors; Cycles, scooters [vehicles]; Chairlifts; 
Funiculars; Wheelchairs; Parts and fittings of all the aforesaid 
goods, included in this class 
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 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 
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Address for Services: 

( 777)

 Trade Mark No.: 33832العالمة التجارية رقم : 33832 

 In Class: 36يف الصنف : 36 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

الخدمــات  التأمــن؛  خدمــات  التاليــة:  الخدمــات   : اجــل  مــن 
العقاريــة؛ اإلقــراض مقابــل رهــن؛ توفــري البطاقــات املدفوعــة 
مســبقا والســندات؛ خدمــات حفــظ الودائــع؛ الخدمــات املاليــة 
والرعايــة  التربعــات  جمــع  املرفيــة؛  والخدمــات  والنقديــة 
الشــؤون  التأمــن؛  يف  الســمرسة  التثمــن؛  خدمــات  املاليــة؛ 
التمويليــة؛ الشــؤون املاليــة؛ إصــدار بطاقــات االئتــامن؛ القــروض 
)متويــل(؛ القــروض املقســطة؛ مكاتــب االئتــامن؛ االستشــارات 
التأجــري؛  التمويليــة؛  الخدمــات  املرفيــة؛  األعــامل  املاليــة؛ 
املاليــة؛  الرعايــة  للمركبــات؛  املاليــة  اإلجــارة  املاليــة،  اإلجــارة 
تقييــم تكاليــف اإلصــالح )التثمــن املــايل(؛ قــروض تقســيط 
للمركبــات الربيــة؛ خدمــات بنــوك التوفــري؛ الشــؤون العقاريــة؛ 
تثمــن العقــارات؛ تأجــري الشــقق؛ الــوكاالت العقاريــة؛ مكاتــب 
تأمــن اإلقامــة )الشــقق(؛ اســتئجار العقــارات؛ خدمــات وكالء 
التأمــن؛ خدمــات الوســيط املــايل؛ خدمــات وكالء العقــارات؛ 
الســمرسة يف األســهم والســندات املاليــة؛ الســمرسة يف إئتامنــات 
ــي؛  ــن الصح ــاب التأم ــن؛ إكتت ــارات يف التأم ــون؛ اإلستش الكرب
الســمرسة  التحــف؛  تثمــن  الحــوادث؛  ضــد  التأمــن  إكتتــاب 
العقاريــة؛ إدارة العقــارات؛ إدارة املنــازل الســكنية؛ تأجــري املكاتــب 
)عقــارات(؛ الســمرسة؛ خدمــات الكفالــة؛ جمــع التربعــات الخرييــة؛ 
بيــع الديــون؛ القــروض بضــامن؛ توفــري النصــح، االستشــارات 

ــة  ــذه الفئ ــن ه ــواردة ضم ــاله، ال ــر أع ــا ذك ــات مل واملعلوم

In Respect of: Insurance services; Real estate services; Pawn 
brokerage; Provision of prepaid cards and tokens; Safe deposit 
services; Financial and monetary services and banking; 
Fundraising and sponsorship; Valuation services; Insurance 
brokerage; Financial affairs; Monetary affairs; Issuance of 
credit cards; Loans (financing); Installment loans; Credit 
bureaus; Financial consultancy; Banking; Financing services; 
Leasing; Finance-leasing, finance-leasing of vehicles; Financial 
sponsorship; Repair costs evaluation [financial appraisal]; 
Instalment loans for land vehicles; Saving bank services; Real 
estate affairs; Real estate appraisal; Renting of flats; Real 
estate agencies; Accommodation bureaus (apartments); Rental 
of real estate; Services of an insurance agent; Services of a 
financing broker; Services of an estate agent; Stocks and bonds 
brokerage; Brokerage of carbon credits; Insurance consultancy; 
Health insurance underwriting; Accident insurance 
underwriting; Antique appraisal; Real estate brokerage; Real 
estate management; Apartment house management; Rental of 
offices [real estate]; Brokerage; Surety services; Charitable 
fund raising; Factoring; Lending against security; Advice, 
consultancy and information for the aforesaid, included in this 
class 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 
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( 778)

 Trade Mark No.: 33833العالمة التجارية رقم : 33833 

 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

مــن اجــل : الخدمــات التاليــة: البنــاء، التشــييد 
واملعــدات  املنشــآت  العــدد،  تأجــري  والهــدم؛ 
النفــط  املعــادن،  إســتخراج  والهــدم؛  للتشــييد 
والغــاز؛ إبــادة والتحكــم بالحــرات الضــارة )ليســت 
الغابــات(  وزراعــة  البســتنة  الزراعــة،  لغايــات 
البنــاء،  إعــادة  الجراثيــم؛  مــن  التطهــري  وكذلــك 
التصليــح، التفكيــك، الصيانــة والخدمــة وكذلــك 
للمركبــات؛ تصليــح املركبــات يف ســياق خدمــة 
أعطــال املركبــات؛ تنفيــذ التعديــالت حســب طلــب 
ــات  ــركات املركب ــاكل ومح ــدان، هي ــى أب ــن ع الزبائ
ذات املحــركات )الضبــط(، الــواردة ضمــن الفئــة 
37؛ طــيل املركبــات؛ تلميــع املركبــات؛ عالجــات 
ــف  ــات؛ تنظي ــة املركب ــات؛ صيان ــدأ للمركب ــد الص ض
تنظيــف  صيانــة،  اإلطــارات؛  ـــتجديد  املركبــات؛ 
وتصليــح املراجــل واملواقــد؛ توفــري املعلومــات 
البنــاء؛  عــن  املعلومــات  توفــري  التصليــح؛  عــن 
إســتخراج  خدمــات  والنوافــذ؛  األبــواب  تجهيــز 
اآلالت؛  وتصليــح  صيانــة  تجهيــز،  الحجــارة؛ 
صيانــة وتصليــح الطائــرات؛ بنــاء الســفن؛ تصليــح 
ــاعات  ــح الس ــرايف؛ تصلي ــر الفوتوغ ــزة التصوي أجه
ــع  ــان؛ من ــال األم ــح أقف ــرية؛ تصلي ــاعات الكب والس
الصــدأ؛ صيانــة األثــاث؛ العنايــة، تنظيــف وتصليــح 
الجلــود؛ التطهــري؛ تجهيــز وتصليــح أجهــزة اإلنــذار 
اإلستشــارات  النصــح،  توفــري  الرسقــات؛  مــن 
ــذه  ــن ه ــواردة ضم ــاله، ال ــر أع ــا ذك ــات مل واملعلوم

ــة  الفئ

In Respect of: Building, construction and 
demolition; Rental of tools, plant and equipment 
for construction and demolition; Mining, oil and 
gas extraction; Extermination and pest control 
(except for agriculture, horticulture and forestry 
purposes) as well as disinfection; Reconstruction, 
repair, dismantling, maintenance and servicing 
and of vehicles; Vehicle repair in the course of 
vehicle breakdown service; Customized carrying 
out of alterations on body, chassis and motor 
of motor vehicles (tuning), included in class 
37; Varnishing of vehicles; Vehicle polishing; 
Anti-rust treatments for vehicles; Vehicle 
maintenance; Vehicle cleaning; Retreading of 
tires; Boiler and burner maintenance, cleaning 
and repair; Repair information; Construction 
information; Installation of doors and windows; 
Quarrying services; Machinery installation, 
maintenance and repair; Airplane maintenance 
and repair; Shipbuilding; Photographic apparatus 
repair; Clock and watch repair; Repair of security 
locks; Rust proofing; Furniture maintenance; 
Leather care, cleaning and repair; Disinfecting; 
Burglar alarm installation and repair; Advice, 
consultancy and information for the aforesaid, 
included in this class 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
29301, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 779)

 Trade Mark No.: 33834العالمة التجارية رقم : 33834 

 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

مــن اجــل : الخدمــات التاليــة: خدمــات االتصــاالت 
عــن بعــد؛ االتصــاالت عــن بعــد؛ تجميــع وتوفــري 
األخبــار )وكاالت األخبــار(؛ خدمــات وكاالت األخبــار؛ 
والبوابــات  املنصــات  عــرب  بعــد  عــن  االتصــاالت 
وعــرب اإلنرنــت؛ توفــري الولــوج لإلنرنــت؛ التبــادل 
اإللكــروين لألخبــار عــرب خطــوط الدردشــة، غــرف 
الدردشــة ولوحــات اإلعالنــات اإللكرونيــة، خدمات 
االتصــاالت  معــدات  تأجــري  اإللكــروين؛  الربيــد 
الربيــد  والتلفزيــوين؛  اإلذاعــي  البــث  بعــد؛  عــن 
اإللكــروين؛ توفــري املعلومــات عــن االتصــاالت 
عــن بعــد؛ توفــري الولــوج لشــبكة كمبيوتــر عامليــة؛ 
توفــري روابــط االتصــاالت عــن بعــد بشــبكة كمبيوتر 
عامليــة؛ توفــري الولــوج لربامــج الكمبيوتــر عــى 
شــبكات البيانــات؛ توفــري غــرف الدردشــة عــى 
اإلنرنــت؛ عقــد املؤمتــرات عــرب الفيديــو؛ خدمــات 
الهواتــف النقالــة الالســلكية؛ اإلرســال مبســاعدة 
الكمبيوتــر للرســائل القصــرية والصــور؛ خدمــات 
ــاداة عــرب الراديــو، الهاتــف أو أنظمــة إتصــاالت  املن
إلكرونيــة أخــرى؛ اإلرســال عــرب األقــامر الصناعيــة؛ 
خدمــات الهاتــف؛ خدمــات تبــادل الرســائل الهاتفية؛ 
ــت  ــري وق ــرية؛ تأج ــائل القص ــال الرس ــات إرس خدم
توفــري  العامليــة؛  الكمبيوتــر  لشــبكات  الولــوج 
ــة؛  ــات التيليامتي ــات؛ الخدم ــد البيان ــوج لقواع الول
ــات  ــال البيان ــة؛ إرس ــاالت التيليامتي ــات االتص خدم
النصــح،  توفــري  التيليامتيــة؛  امللفــات  ونقــل 
ــواردة  اإلستشــارات واملعلومــات ملــا ذكــر أعــاله، ال

ــة  ــذه الفئ ــن ه ضم

In Respect of: Telecommunication services; 
Telecommunication; Collecting and providing 
news [news agencies]; Services of news 
agencies; Telecommunication via platforms 
and portals and the Internet; Provision of 
access to the Internet; Electronical exchange of 
news via chatlines, chatrooms and electronic 
bulletin boards, email-services; Rental of 
telecommunication equipment; Radio and 
television broadcasting; Electronic mail; 
Information about telecommunication; Providing 
access to a worldwide computer network; 
Providing telecommunications connections to a 
global computer network; Providing access to 
computer programs on data networks; Providing 
chatrooms on the internet; Videoconferencing; 
Wireless mobile phone services; Computer aided 
transmission of messages and images; Paging 
services by radio, telephone or other electronic 
communications systems; Satellite transmission; 
Telephone services; Telephone exchange 
services; Message transmission services; Leasing 
access time to global computer networks; 
Providing access to databases; Telematics 
services; Telematic communication services; 
Telematic data transmission and file transfer; 
Advice, consultancy and information for the 
aforesaid, included in this class 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

العنــوان : يت ار. فاكالفــا كليمينتــا 869, يس زي-
29301, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة التشــيك 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 780)

 Trade Mark No.: 33835العالمة التجارية رقم : 33835 

 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

تغليــف  نقــل،  التاليــة:  الخدمــات   : اجــل  مــن 
القطــر؛  الســفريات؛  تنظيــم  البضائــع؛  وتخزيــن 
النقــل بالتاكــي؛ النقــل بالســيارات؛ لوجســتيات 
النقــل؛ تأجــري املركبــات، خاصــًة الســيارات؛ نقــل 
وكالء  خدمــات  بالحافــالت؛  خاصــًة  األشــخاص، 
الشــحن؛ توصيــل الســلع والطــرود؛ خدمــات توفــري 
ــات  ــم مبركب ــرور؛ التحك ــة امل ــن حرك ــات ع املعلوم
مالحــة  أجهــزة  إســتعامل  خــالل  مــن  األســطول 

مواقــع  وتحديــد 

In Respect of: Transport; Packaging and storage 
of goods; Travel arrangement; Towing; Taxi 
transport; Car transport; Transportation logistics; 
Rental of vehicles, especially automobiles; 
Transport of people, especially by motor buses; 
Services of a freight agent; Delivery of goods 
and parcels; Traffic information services; 
Controlling of fleet vehicles using navigational 
and positioning apparatus 

 .In the name of: Skoda Auto A.Sبأسم : سكودا اوتو ايه.اس. 

869, يس زي- ار. فاكالفــا كليمينتــا  العنــوان : يت 
التشــيك  29301, مــالدا بوليســالف, جمهوريــة 

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, CZ-29301, 
Mlada Boleslav, Czech Republic 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
 3800 Al-Beereh

Address for Services: 

( 781)

 Trade Mark No.: 33846العالمة التجارية رقم : 33846 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 31/05/2018التاريخ : 2018/05/31 

ــاالت  ــتخدمة يف ح ــة املس ــتحرضات الصيدالني ــل : املس ــن اج م
لعــالج  الصيدالنيــة  املســتحرضات  الــدم,  وامــراض  االورام 
اضطرابــات تخــر الــدم وتجلــط الــدم ورسطــان والتهابــات الــدم, 

املســتحرضات الصيدالنيــة املســتخدمة كامضــادات للتخــر 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for use in oncology 
and hematology; pharmaceutical preparations for the treatment 
of coagulation disorders, thrombosis, hematologic cancers, 
and inflammation; pharmaceutical preparations for use as 
anticoagulants 

 .In the name of: Portola Pharmaceuticals, Incبأسم : بورتوال فارماكيوتيكالز, انك. 

ــكو,  ــان فرانسيس ــاوث س ــو, س ــد افني ــت غران ــوان : 270 ايس العن
كاليفورنيــا 94080, الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

Address: 270 East Grand Avenue, South San Francisco, 
CALIFORNIA 94080, U.S.A. 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
 Beereh

Address for Services: 
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( 782)

 Trade Mark No.: 33847العالمة التجارية رقم : 33847 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 03/06/2018التاريخ : 2018/06/03 

 In Respect of: CANNED VEGTABLESمن اجل : خرضاوات محفوظة 

 In the name of: YOUNES MOHAMMADبأسم : يونس محمد موىس العاميرة 
MOUSA ALAMAIRA 

 Address: HEBRON DORAالعنوان : الخليل دورا 

 Address for Services: HEBRON DORAعنوان التبليغ : الخليل دورا 

( 783)

 Trade Mark No.: 33848العالمة التجارية رقم : 33848 

 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 03/06/2018التاريخ : 2018/06/03 

ــك  ــري ذل ــة وغ ــة والغازي ــاة املعدني ــل : املي ــن اج م
ــات  ــن املروب م

In Respect of: mineral and carbonated water or 
any other drinks 

املســاهمة  للتوزيــع  الزملــوط  رشكــة   : بأســم 
صيــة  لخصو ا

In the name of: SHARIKET ALZALMUOT 
LITAWZI ALMOSAHIMEH ALKHOSOSEH 

 Address: NABLUS-ALHISBEH STREETالعنوان : نابلس شارع الحسبة الجديدة 

عنــوان التبليــغ : شــريين ابوصالحــة .نابلــس ش 
 0599592991 _ت  ســفيان 

Address for Services: 
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(784)

 Trade Mark No.:33849العالمة التجارية رقم :33849 

 In Class: 4يف الصنف : 4 

 Date: 03/06/2018التاريخ : 2018/06/03 

 ;In Respect of: Industrial oils and greasesمن اجل : الزيوت املعدنية والشحوم املعدنية 

الزيــوت  لتجــارة  بــال  فطافطــة  رشكــة   : بأســم 
نيــة  ملعد ا

In the name of: sharikat fatafta pal ltigarat 
alzuiout al madania 

 Address: ALKALILالعنوان : الخليل ترقوميا 
الســالم  شــارع  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 0 5 9 9 3 8 0 4 2 5Address for Services: 

(785)

 Trade Mark No.:33851العالمة التجارية رقم :33851 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 03/06/2018التاريخ : 2018/06/03 

منتوجــات  الزراعيــة  املنتوجــات   : اجــل  مــن 
ــة يف  ــري املدرج ــوب غ ــات والحب ــاتن والغاب البس
االصنــاف االخــرى والحيوانــات الحيــة والخضــار 
الحيــة  والنباتــات  والبــذور  الطازجــة  والفواكــة 

واملولــت  والعلــف  واالزهــار 

In Respect of: agricultural products ,horticultural 
products , cereals that are not included in 
another categories , live animal fresh vegetables 
and fruits .live plants , flowers , fodder and malt 

املســاهمة  للتوزيــع  الزملــوط  رشكــة   : بأســم 
صيــة  لخصو ا

In the name of: SHARIKET ALZALMUOT 
LITAWZI ALMOSAHIMEH ALKHOSOSEH 

 Address: NABLUS-ALHISBEH STREETالعنوان : نابلس شارع الحسبة الجديدة 

عنــوان التبليــغ : شــريين ابوصالحــة .نابلــس ش 
 0599592991 _ت   :Address for Servicesســفيان 
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(786)

 Trade Mark No.:33852العالمة التجارية رقم :33852 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 03/06/2018التاريخ : 2018/06/03 

والقنــص  والطيــور  والســمك  اللحــم   : اجــل  مــن 
واالمثــار  والخضــار  والســمك  اللحــم  وخالصــات 
والهــالم  املطبوخــة  او  املجففــة  او  املحفوظــة 
ــات  ــن منتوج ــرية م ــب وغ ــض والحلي ــرىب والب وامل
لــالكل  الصالحــة  والشــحوم  والزيــوت  االبــان 

واملخلــل.  واملعلبــات 

In Respect of: Meat, fish,birds , snacks , meat 
extracts, vegetables , preserved ,dried or cooked 
fruits , jelly ,jam, eggs, milk or any other dairy 
products , oils grease that are eatable ,canned 
food and pickles 

املســاهمة  للتوزيــع  الزملــوط  رشكــة   : بأســم 
صيــة  لخصو ا

In the name of: SHARIKET ALZALMUOT 
LITAWZI ALMOSAHIMEH ALKHOSOSEH 

 Address: NABLUS-ALHISBEH STREETالعنوان : نابلس شارع الحسبة الجديدة 

عنــوان التبليــغ : شــريين ابوصالحــة .نابلــس ش 
0599592991 _ت  ســفيان 

Address for Services: 

(787)

 Trade Mark No.:33854العالمة التجارية رقم :33854 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 03/06/2018التاريخ : 2018/06/03 

ــكاكاو واألرز  مــن اجــل : الــن والشــاي والســكر وال
والتابيــوكا الســاغو ومامثــالت القهــوة والدقيــق 
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب والخبــز 
والرشــوش  والحلــوى  الكعــك  و  والبســكويت 
والدبــس  والعســل  لتجميدهــا  املســتعملة 
والخــردل  وامللــح  الخبــز  ومســحوق  والخمــرية 
والفلفــل والخــل والصلصــة والبهــارات والتوابــل 

والجليــد 

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 

املســاهمة  للتوزيــع  الزملــوط  رشكــة   : بأســم 
صيــة  لخصو ا

In the name of: SHARIKET ALZALMUOT 
LITAWZI ALMOSAHIMEH ALKHOSOSEH 

 Address: NABLUS-ALHISBEH STREETالعنوان : نابلس شارع الحسبة الجديدة 

ــس ش  ــة .نابل ــريين ابوصالح ــوان التبليــغ : ش عن
 0599592991 _ت   :Address for Servicesســفيان 
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(788)

 Trade Mark No.:33856العالمة التجارية رقم :33856 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 04/06/2018التاريخ : 2018/06/04 

 In Respect of: education , providing of training ; entertainmentمن اجل : التعليم واملالهي ) كافه اشكال التعليم االشخاص( 
; sporting 

 In the name of: shareket rawdah said kitab ildoma al kartonyبأسم : رشكه روضه سيد كتاب للدمى الكرتونيه 

 Address: alkhalael/ ras aljoraالعنوان : الخليل / راس الجوره 

 Address for Services: alkhalael/ ras aljoraعنوان التبليغ : الخليل / راس الجوره 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق 
الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات 
ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع ــتخدام الع ــام ذات االس ــة واألرق الوصفي

(789)

 Trade Mark No.:33858العالمة التجارية رقم :33858 

 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 04/06/2018التاريخ : 2018/06/04 

مــن اجــل : أدوات وأواين منزليــة وأوعيــة لالســتعامل املنــزيل 
ــدا فــرايش التلويــن أو  ــفنج ، فــرايش ) ع وللمطبــخ ، أمشــاط وأس
ــف  ــخ ، أدوات تنظي ــرايش ، أدوات مطب ــع الف ــواد صن ــان( ، م الده
، ســلك جــيل ، زجــاج غــري مشــغول أو زجــاج شــبه مشــغول ) عــدا 
ــزف  ــة وأواين خ ــاين( ، أواين زجاجي ــتعمل يف املب ــاج املس الزج

ــرى .  ــات أخ ــري واردة يف فئ ــة غ ــي وأواين خزفي صين

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: Sharekat Almaslamani Alfeen Leltasweeqبأسم : رشكة املسلامين 2000 للتسويق مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية الربيد 

 Address for Services: Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية الربيد 
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(790)

 Trade Mark No.:33859العالمة التجارية رقم :33859 
 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 04/06/2018التاريخ : 2018/06/04 

وأوعيــة  منزليــة  وأواين  أدوات   : اجــل  مــن 
لالســتعامل املنــزيل وللمطبــخ ، أمشــاط وأســفنج ، 
فــرايش ) عــدا فــرايش التلويــن أو الدهــان( ، مــواد 
صنــع الفــرايش ، أدوات مطبــخ ، أدوات تنظيــف ، 
ــبه  ــاج ش ــغول أو زج ــري مش ــاج غ ــيل ، زج ــلك ج س
مشــغول ) عــدا الزجــاج املســتعمل يف املبــاين( 
وأواين  صينــي  خــزف  وأواين  زجاجيــة  أواين   ،

خزفيــة غــري واردة يف فئــات أخــرى . 

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 

بأســم : رشكــة املســلامين 2000 للتســويق مســاهمة 
صية  خصو

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Leltasweeq Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية الربيد 

 Address for Services: Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية الربيد 

(791)

 Trade Mark No.:33860العالمة التجارية رقم :33860 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 04/06/2018التاريخ : 2018/06/04 

التزويــد   ، الكافترييــات   ، املقاهــي   : اجــل  مــن 
بالطعــام والــراب ، املطاعــم ، مطاعــم الخدمــة 
 ، الخفيفــة  الوجبــات  تقديــم  مطاعــم   ، الذاتيــة 
تأجــري أجهــزة الطهــي ، تأجــري الكــرايس واملوائــد 

الزجاجيــة  واألواين  املوائــد  وبياضــات 

In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering 
(Food and drink) , Restaurants , Restaurants 
(Self-service) , Snack-bars , Rental of cooking 
apparatus , Rental of chairs, tables, table linen, 
glassware 

 In the name of: Mohammed Ibrahim Abdullahبأسم : محمد ابراهيم عبدالله عنايت 
Anati 

العنــوان : رام اللــه البــرية البلــدة القدميــة خلــف 
البنــك االســالمي العــريب 

Address: Ramallah Albireh Albalda Alqadimeh 
khalf Albank Alislamy Alaraby 

ــة  ــدة القدمي ــرية البل ــه الب ــغ : رام الل ــوان التبلي عن
ــريب  ــالمي الع ــك االس ــف البن خل

Address for Services: Ramallah Albireh Albalda 
Alqadimeh khalf Albank Alislamy Alaraby 

مروطة بعدم منح حامية عى كلمة زرب 
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(792)

 Trade Mark No.:33861العالمة التجارية رقم :33861 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 05/06/2018التاريخ : 2018/06/05 

 In Respect of: JELLIESمن اجل : هالم ) جيل( 

 In the name of: AYSAR FAWZI AREF JAFARبأسم : أيرس فوزي عارف جعفر 

العنــوان : جنــن - املنطقــة الصناعيــة -عــامرة مؤيــد 
خليفــة بجانــب الدينمومر جــوال : 0599475359 

Address: JENIN ALindustrial aera bejand 
aldenamumtr 

الصناعيــة  املنطقــة   - جنــن   : التبليــغ  عنــوان 
-عــامرة مؤيــد خليفــة بجانــب الدينمومــر جــوال : 

 0599475359

Address for Services: JENIN ALindustrial aera 
bejand aldenamumtr 

(793)

 Trade Mark No.:33868العالمة التجارية رقم :33868 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 07/06/2018التاريخ : 2018/06/07 

الطحــن  اساســها  خفيفــة  وجبــات   : اجــل  مــن 
والــذرة. 

In Respect of: Snacks made mainly of wheat and 
corn 

 In the name of: Osem Investments Limitedبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد. 

ــا ص.ب 934،  ــة وعنوانه ــة ارسائيلي ــوان : رشك العن
ــل  ــوهام 60850، ارسائي ش

Address: (an Israeli company) of, P.O.B. 934, 
Shoham 60850, Israel 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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(794)

 Trade Mark No.:33869العالمة التجارية رقم :33869 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 07/06/2018التاريخ : 2018/06/07 

خفيفــة  وجبــات  املنفوشــة،  الــذرة   : اجــل  مــن 
والــذرة.  الطحــن  اساســها 

In Respect of: Puffed corn snack; snacks made 
mainly of wheat and corn 

 In the name of: Osem Investments Limitedبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد. 

العنــوان : رشكــة ارسائيليــة وعنوانهــا ص.ب 934، 
ــل  ــوهام 60850، ارسائي ش

Address: (an Israeli company) of, P.O.B. 934, 
Shoham 60850, Israel 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب   :Address for Servicesمحامــون، 

(795)

 Trade Mark No.:33870العالمة التجارية رقم :33870 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 07/06/2018التاريخ : 2018/06/07 

 .In Respect of: Puffed corn snackمن اجل : الذرة املنفوشة. 

 In the name of: Osem Investments Limitedبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد. 

ــا ص.ب 934،  ــة وعنوانه ــة ارسائيلي ــوان : رشك العن
ــل  ــوهام 60850، ارسائي ش

Address: (an Israeli company) of, P.O.B. 934, 
Shoham 60850, Israel 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب   :Address for Servicesمحامــون، 
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(796)

 Trade Mark No.:33871العالمة التجارية رقم :33871 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 07/06/2018التاريخ : 2018/06/07 

 .In Respect of: Puffed corn snackمن اجل : الذرة املنفوشة. 

 In the name of: Osem Investments Limitedبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد. 

شــوهام   ،934 ص.ب  وعنوانهــا  ارسائيليــة  رشكــة   : العنــوان 
ارسائيــل   ،60850

Address: (an Israeli company) of, P.O.B. 934, Shoham 60850, 
Israel 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
ــه   :74Address for Services,رام الل

(797)

 Trade Mark No.:33872العالمة التجارية رقم :33872 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 07/06/2018التاريخ : 2018/06/07 

الطحــن  اساســها  خفيفــة  وجبــات   : اجــل  مــن 
والــذرة. 

In Respect of: Snacks made mainly of wheat and 
corn 

 In the name of: Osem Investments Limitedبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد. 

ــا ص.ب 934،  ــة وعنوانه ــة ارسائيلي ــوان : رشك العن
ــل  ــوهام 60850، ارسائي ش

Address: (an Israeli company) of, P.O.B. 934, 
Shoham 60850, Israel 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services: 
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(798)

 Trade Mark No.:33873العالمة التجارية رقم :33873 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 07/06/2018التاريخ : 2018/06/07 

 .In Respect of: Puffed corn snackمن اجل : الذرة املنفوشة. 

 In the name of: Osem Investments Limitedبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد. 

العنــوان : رشكــة ارسائيليــة وعنوانهــا ص.ب 934، 
ــل  ــوهام 60850، ارسائي ش

Address: (an Israeli company) of, P.O.B. 934, 
Shoham 60850, Israel 

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 
اللــه  74,رام  ص.ب   :Address for Servicesمحامــون، 

(799)

 Trade Mark No.:33874العالمة التجارية رقم :33874 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 07/06/2018التاريخ : 2018/06/07 
مــن اجــل : املالبــس, مبــا فيهــا الجــوارب, البســة القــدم, احذيــة 
كــرة الســلة, احذيــة لرياضــة كــرة الســلة, الباليــز, القمصــان, 
قمصــان البولــو, باليــز االطقــم, رساويــل االطقــم, الرساويــل, 
اطــامق الباليــز, الجــرازي, الشــورتات, البيجامــات, باليــز الرياضة, 
ــة,  ــان ليلي ــات, قمص ــة, الربط ــزات, االحزم ــي, الكن ــان الرغب قمص
قبعــات, قلنســوات, االقنعــة, بــدالت االحــامء, رساويــل االحــامء, 
املقاومــة  الجاكيتــات  الجاكيتــات,  االحــامء,  وباليــز  اطــامق 
للريــاح, املشــمعات, املعاطــف, مراييــل االطفــال ليســت مــن 
املالبــس  املئــزر,  املعصــم,  عصبــة  الــرأس,  عصبــة  الــورق, 
ــة  ــة, اغطي ــات الفضفاض ــرس, البنطلون ــورتات البوك ــة, ش الداخلي
املنســوجة,  القمصــان  االوشــحة,  القفــازات,  الكفــوف,  االذن, 
ثيــاب صوفيــة, االثــواب, اثــواب التشــجيع واالثــواب املوحــدة, 
ــي,  ــباحة, البكين ــم الس ــتحامم, اطق ــم االس ــباحة, اطق ــة الس البس
ــورتات  ــتحامم, ش ــل االس ــباحة, رساوي ــل الس ــي, رساوي التانكين
املالحــة, اطقــم الرطوبــة, البســة الشــواطئ, البســة االســتحامم, 
طيــات اطقــم االســتحامم, الصنــادل, صنــادل الشــواطئ, قبعــات 
ــوات  ــباحة, قلنس ــوات الس ــمس, قلنس ــات الش ــواطئ, حاجب الش

ــة  ــراس باالجنح ــة ال ــتحامم, اغطي االس

In Respect of: Clothing, namely hosiery, footwear, basketball 
shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, 
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up pants, 
warm-up tops/shooting shirts, jackets, wind resistant jackets, 
parkas, coats, baby bibs not of paper, head bands, wrist bands, 
aprons, undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, 
mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, dresses, 
cheerleading dresses and uniforms, swim wear, bathing suits, 
swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, 
board shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit cover-
ups, bathing suit wraps, sandals, beach sandals, beach hats, 
sun visors, swim caps, bathing caps, novelty headwear with 
attached wigs 

 .In the name of: NBA Properties, Incبأسم : ان يب ايه بروبرتيز, انك. 

العنــوان : اوليمبيــك تــاور645- فيفــث افنيــو, نيويــورك, نيويــورك 
10022, الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A. 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
BeerehAddress for Services: 
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(800)

 Trade Mark No.:33875العالمة التجارية رقم :33875 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 07/06/2018التاريخ : 2018/06/07 

: خدمــات الرفيــه والتدريــب ذات طبيعــة  مــن اجــل 
الربامــج التلفزيونيــة االذاعيــة املســتمرة يف مجــال كــرة 
ــارشة  ــارض املب ــلة واملع ــرة الس ــاب ك ــم الع ــلة وتقدي الس
الســلة  كــرة  العــاب  برامــج  وتوزيــع  انتــاج  خدمــات   ,
ــرة  ــداث ك ــج واح ــات برام ــة , خدم ــة واالذاعي التلفزيوني
الســلة يف مجــال كــرة الســلة , خدمــات التحــري وتنظيــم 
الســلة و مســتوصفات  مســتوصفات ومعســكرات كــرة 
ومعســكرات  ومســتوصفات  و  املدربــن  ومعســكرات 
فريــق الراقصــات واحــداث كــرة الســلة , خدمــات الرفيــه 
ــظ او  ــب للح ــزي الجال ــخيص لل ــور الش ــة الظه ذات طبيع
ــلة ويف  ــرة الس ــارض ك ــاب ومع ــات يف الع ــق الراقص فري
ــلة  ــرة الس ــاب ك ــكرات ويف الع ــتوصفات ويف املعس املس
االخــرى , خدمــات الرفيــه لالحــداث الخاصــة والحفــالت 
ــكل  ــه وبش ــات الرفي ــجعن , خدم ــة املش ــات اندي , خدم
مــواد  تشــمل  التــي  االنرنــت  مواقــع  توفــري  خــاص 
متعــددة الوســائط يف مجــال التغطيــة التلفزيونيــة و 
ــة  ــجيالت املرئي ــة و التس ــة التفاعلي ــة التلفزيوني التغطي
املرئيــة  التغطيــة  و  املســتمرة  املرئيــة  التســجيالت  و 
املتفاعلــة لالنتخابــات و الربامــج االذاعيــة و التغطيــة 
كــرة  مجــال  يف  املســموعة  والتســجيالت  و  االذاعيــة 
الطبيعــة  ذات  واملعلومــات  االخبــار  توفــري  الســلة، 
ــاب  ــلة، االلع ــرة الس ــال ك ــزات يف مج ــة واملوج االحصائي
ــاب  ــر و الع ــاب الكمبيوت ــة، الع ــة، خاص ــري منزل ــة الغ الحي
ــارات  ــاب امله ــة و الع ــو التفاعلي ــاب الفيدي ــو والع الفيدي
والصغــار  الكبــار  حفــالت  والعــاب  التصفيــف  العــاب  و 
ــيطة،  ــاب البس ــزل وااللع ــاب الب ــبية والع ــاب الخش وااللع
املجــالت  نــر  خاصــة،  االلكــروين،  النــر  خدمــات 
ــن  ــاب لالخري ــداول االلع ــة، وج ــب امللون ــرات والكت والن
مبــارشة عــرب االنرنــت، وجميعهــا يف مجــال كــرة الســلة, 
خدمــة توفــري قاعــدة بيانــات محوســبة عــرب االنرنــت يف 

ــلة  ــرة الس ــال ك مج

In Respect of: Entertainment and educational services 
in the nature of ongoing television and radio programs 
in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and 
distribution of radio and television shows featuring 
basketball games, basketball events and programs 
in the field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and camps, coaches clinics and 
camps, dance team clinics and camps and basketball 
games; entertainment services in the nature of 
personal appearances by a costumed mascot or dance 
team at basketball games and exhibitions, clinics, 
camps, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club services; 
entertainment services, namely providing a website 
featuring non-downloadable multimedia material in the 
nature of television highlights, interactive television 
highlights, video recordings, video stream recordings, 
interactive video highlight selections, radio programs, 
radio highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of basketball; 
on-line non-downloadable games, namely, computer 
games, video games, interactive video games, action 
skill games, arcade games, adults’ and children’s 
party games, board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, publication of 
magazines, guides, newsletters, coloring books, and 
game schedules of others on-line through the Internet, 
all in the field of basketball; providing an online 
computer database in the field of basketball 

 .In the name of: NBA Properties, Incبأسم : ان يب ايه بروبرتيز, انك. 

افنيــو,  فيفــث  تــاور645-  اوليمبيــك   : العنــوان 
املتحــدة  الواليــات   ,10022 نيويــورك  نيويــورك, 

االمريكيــة 

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, U.S.A. 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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(801)

 Trade Mark No.:33876العالمة التجارية رقم :33876 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 07/06/2018التاريخ : 2018/06/07 

مــن اجــل : مســتحرضات تبييــض األقمشــة ومــواد 
اخــرى تســتعمل يف غســيل ويك املالبــس, صابون, 
العنايــة  مســتحرضات  عطريــة,  وزيــوت  عطــور 
بالشــعر مبــا فيهــا شــامبو الشــعر, زيــوت الشــعر, 
كريــم  للشــعر,  )لوشــن(  غســول  الشــعر,  بلســم 
غســول  )مصــل(,  ســريام  للشــعر,  جــل  للشــعر, 
بالجلــد  العنايــة  مســتحرضات  للجلــد,  )لوشــن( 

تجميــل  ومســتحرضات 

In Respect of: Beaching preparations and other 
substances for laundry use, soaps, perfumery, 
essential oils, hair care preparation including hair 
shampoo, hair oil, hair conditioner, hair lotions, 
hair cream, hair gel, serum, skin lotions, skin care 
preparations and cosmetic preparations 

 In the name of: DABUR INDIA LIMITEDبأسم : دابور انديا ليمتد 

العنــوان : 3/8, اســاف عــيل رود, نيودلهــي - 110 
002, الهنــد 

Address: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 
022, India 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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(802)

 Trade Mark No.:33882العالمة التجارية رقم :33882 

 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 10/06/2018التاريخ : 2018/06/10 

ــوى  ــوى؛ ورق و ورق مق ــل : ورق و ورق مق ــن اج م
الــورق  التعبئــة والتغليــف، علــب مــن  ألغــراض 
املقــوى، مناشــف من الــورق ؛ ورق تواليــت، مناديل 
مــن الــورق؛ مــواد بالســتيكية ألغــراض التعبئــة 
والتغليــف؛ كليشــيهات و حــروف طباعــة؛ مــواد 
ــات؛  ــة؛ مطبوع ــورات مطبوع ــب؛ منش ــد الكت تجلي
كتــب، مجــالت، صحــف، دفاتــر فواتــري، إشــعارات 
تقاويــم؛  مطبوعــة،  قســائم  مطبوعــة،  إرســال 
ــة[؛  ــة ]مطبوع ــور فوتوغرافي ــرية؛ ص ــات كب إعالن
بريــد؛  طوابــع  ]قرطاســية[؛  لصاقــات  لوحــات؛ 
ــه  ــواد التوجي ــة، م ــية املكتبي ــية، القرطاس قرطاس
والتدريــس )عدا األجهــزة(؛ أدوات الكتابة والرســم؛ 
للقرطاســية؛  ورقيــة  منتجــات  الفنانــن؛  مــواد 
ــالم  ــية؛ أق ــتعملة يف القرطاس ــق املس ــواد اللص م
حــرب، أقــالم رصــاص، مّحايــات، أرشطــة الصقــة 
للقرطاســية، كرتــون مــن الــورق املقــوى ]مــواد 
الفنانــن[، ورق كتابــة، ورق نســخ، لفــات لســجالت 
النقديــة، مــواد رســم، الســبورات، أقــالم الرســم، 

ــالءات[.  ــة ]ط ــوان مائي أل

In Respect of: Paper and cardboard; paper and 
cardboard for packaging and wrapping purposes, 
cardboardboxes; paper towels; toilet paper; paper 
napkins; Plastic materials for packagingand 
wrapping purposes; Printing blocks and types; 
bookbinding material; Printedpublications; 
printed matter; books, magazines, newspapers, 
bill books, printeddispatchnotes, printed 
vouchers, calendars; posters; photographs 
[printed]; paintings; stickers[stationery]; 
postage stamps; Stationery, office stationery, 
instructional and teaching material [except 
furniture and apparatus]; writing and drawing 
implements; artists’materials; paper products 
for stationery purposes; adhesives for stationery 
purposes, pens, pencils, erasers, adhesive tapes 
for stationery purposes, cardboard cartons 
[artists’materials], writing paper, copying 
paper, paper rolls for cash registers, drawing 
materials,chalkboards, painting pencils, 
watercolors [paintings]. 

ــاناي يف  ــدا س ــاالج غي ــتيك أمب ــكا بالس ــم : ايل بأس
ــريكيتي  ــد س ــت ليميت تيكاري

In the name of: فLKA PLASTفK AMBALAJ 
GIDA SANAYف VE TفCARET LفMفTED 
فRKETقف

العنــوان : ســاناي ماهالــي باجــدات كاد. رقــم: 96 
إيزميــت كوجايــيل تركيــا 

Address: Karadenizliler MAH. Barbaros CAD. 
NO. 96 Basiskele Kocaeli Turkey 

عنــوان التبليــغ : نابلــس عــامرة جالرييــا ســنر ص 
 :Address for Servicesب 768 
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(803)

 Trade Mark No.:33884العالمة التجارية رقم :33884 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 10/06/2018التاريخ : 2018/06/10 

ــرى  ــواد أخ ــة وم ــر األقمش ــتحرضات ق ــل : مس ــن اج م
تســتعمل يف غســل ويك املالبــس، مســتحرضات تنظيــف 
وصقــل و جــيل وكشــط، صابــون، عطــور، زيــوت عطريــة، 
للشــعر،  )لوشــن(  غســول  ل،  تجمــي  مســتحرضات 

منظفــات أســنان. 

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 Alsharq Alawsat Lemawadبأسم : رشكة الرق االوسط ملواد التجميل 
Altajmeel 

 Address: Industrial Zone Ramallah -palestineالعنوان : املنطقة الصناعية - رام الله - فلسطن 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : جوال 0599919197 

(804)

 Trade Mark No.:33885العالمة التجارية رقم :33885 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 10/06/2018التاريخ : 2018/06/10 

ــزة  ــات األجه ــة؛ بطاري ــجائر اإللكروني ــات للس ــل : البطاري ــن اج م
اإللكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ، أجهــزة الشــحن لألجهزة 
االلكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ؛ شــواحن يــو اس يب 
شــواحن  التبــغ؛  لتســخن  املســتخدمة  اإللكرونيــة  لألجهــزة 
الســيارات للســجائر اإللكرونيــة؛ شــواحن الســيارات لألجهــزة 
الســجائر  بطاريــات  شــواحن  ؛  التبــغ  لتســخن  املســتخدمة 

اإللكرونيــة. 

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 S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000العنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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(805)

 Trade Mark No.:33886العالمة التجارية رقم :33886 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 10/06/2018التاريخ : 2018/06/10 

الســجائر  باســتثناء  اإللكرونيــة  التبخــري  أجهــزة   : اجــل  مــن 
اإللكرونيــة؛ أجهــزة تســخن الســوائل؛ أجهــزة توليــد البخــار. 

In Respect of: Electronic vaporizers except electronic cigarettes; 
apparatus for heating liquids; apparatus for generating vapour. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 

ــة- ص.ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ: س ــوان التبلي عن
ــرية  الب

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

(806)

 Trade Mark No.:33887العالمة التجارية رقم :33887 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 10/06/2018التاريخ : 2018/06/10 

ــات  ــة؛ بطاري ــجائر اإللكروني ــات للس ــل : البطاري ــن اج م
األجهــزة اإللكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ، أجهــزة 
الشــحن لألجهــزة االلكرونية املســتخدمة لتســخن التبغ؛ 
شــواحن يــو اس يب لألجهــزة اإللكرونيــة املســتخدمة 
لتســخن التبــغ؛ شــواحن الســيارات للســجائر اإللكرونية؛ 
شــواحن الســيارات لألجهــزة املســتخدمة لتســخن التبغ ؛ 

شــواحن بطاريــات الســجائر اإللكرونيــة. 

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 S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000العنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 
البرية   4472

Address for Services: 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامية 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم
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(807)

 Trade Mark No.:33888العالمة التجارية رقم :33888 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 10/06/2018التاريخ : 2018/06/10 

الســجائر  باســتثناء  اإللكرونيــة  التبخــري  أجهــزة   : اجــل  مــن 
اإللكرونيــة؛ أجهــزة تســخن الســوائل؛ أجهــزة توليــد البخــار. 

In Respect of: Electronic vaporizers except electronic cigarettes; 
apparatus for heating liquids; apparatus for generating vapour. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ:سابا ورشكاهم للملكية الفكرية-ص .ب 4472 البرية 

املطلــق  الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
ذات  واألرقــام  الوصفيــة  والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام 

العالمــة  عــن  مبعــزل  العــام  االســتخدام 

(808)

 Trade Mark No.:33889العالمة التجارية رقم :33889 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 10/06/2018التاريخ : 2018/06/10 

مــن اجــل: املبخــرات الســلكية للســجائر االلكرونيــة وأجهــزة 
ــع؛ منتجــات التبــغ،  التدخــن االلكرونيــة؛ التبــغ، الخــام أو املصّن
مبــا يف ذلــك الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات 
اللــف اليدويــة، تبــغ الغليــون، تبــغ املضــغ، تبــغ الســعوط، الســجائر 
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م املصنوع
ــك  ــا يف ذل ــن، مب ــتلزمات املدخن ــة(؛ مس ــراض الطبي ــري األغ )لغ
علــب  التبــغ،  علــب  الســجائر،  فالتــر  الســجائر،  وأنابيــب  ورق 
الســجائر،  للــف  الجيــب  أدوات  الغاليــن،  الســجائر،  ومنافــض 
القداحــات؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم 
ــجائر  ــخن الس ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه ــزة إلكروني ــخينها، أجه تس
ــغ مــن أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــن لالستنشــاق ؛ محاليــل  أو التب
النيكوتــن الســائل املســتخدمة يف الســجائر االلكرونيــة؛ أجهــزة 
التدخــن اإللكــروين؛ الســجائر اإللكرونيــة؛ الســجائر االلكرونية 
كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ األجهــزة اإللكرونيــة الستنشــاق 
النيكوتــن املحتــوي عــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخــري بالفــم للمدخنن 
ــجائر  ــن للس ــتلزمات املدخن ــغ؛ مس ــل التب ــغ وبدائ ــات التب ، منتج
اإللكرونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات املذكــورة ســابقا املتضمنــة، 
يف الفئــة 34 واألجهــزة إلطفــاء الســجائر املســخنة والســيجار 
باإلضافــة إىل أعــواد التبــغ املســخنة؛ علــب الســجائر اإللكرونيــة 

ــحن.  ــادة الش ــة إلع القابل

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 devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: سابا ورشكاهم للملكية الفكرية- ص.ب 4472 البرية 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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(809)

 Trade Mark No.:33890العالمة التجارية رقم :33890 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 10/06/2018التاريخ : 2018/06/10 

للســجائر  الســلكية  املبخــرات   : اجــل  مــن 
االلكرونيــة وأجهــزة التدخــن االلكرونيــة؛ التبــغ، 
الخــام أو املصّنــع؛ منتجــات التبــغ، مبــا يف ذلــك 
الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات 
اللــف اليدويــة، تبــغ الغليــون، تبــغ املضــغ، تبــغ 
الســعوط، الســجائر املصنوعــة مــن مزيــج التبــغ 
ــراض  ــري األغ ــغ )لغ ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس والقرنف
ذلــك  يف  مبــا  املدخنــن،  مســتلزمات  الطبيــة(؛ 
، فالتــر الســجائر، علــب  ورق وأنابيــب الســجائر 
ــن، أدوات  ــجائر، الغالي ــض الس ــب ومناف ــغ، عل التب
الجيــب للــف الســجائر، القداحــات؛ أعــواد الثقــاب؛ 
ــخينها  ــغ التــي يتــم تس ــات التب ــغ، منتج أعــواد التب
تســخن  لغايــة  وقطعهــا  إلكرونيــة  أجهــزة   ،
الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــن 
الســائل  النيكوتــن  محاليــل  ؛  لالستنشــاق 
أجهــزة  االلكرونيــة؛  الســجائر  يف  املســتخدمة 
اإللكرونيــة؛  الســجائر  اإللكــروين؛  التدخــن 
الســجائر  عــن  كبدائــل  االلكرونيــة  الســجائر 
الستنشــاق  اإللكرونيــة  األجهــزة  التقليديــة؛ 
ــري  ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ــوي ع ــن املحت النيكوت
ــغ؛  ــل التب ــغ وبدائ ــات التب ــن ، منتج ــم للمدخن بالف
مســتلزمات املدخنــن للســجائر اإللكرونيــة؛ قطــع 
ولــوازم للمنتجــات املذكــورة ســابقا املتضمنــة، يف 
الســجائر املســخنة  34 واألجهــزة إلطفــاء  الفئــة 
والســيجار باإلضافــة إىل أعــواد التبــغ املســخنة؛ 
علــب الســجائر اإللكرونيــة القابلــة إلعــادة الشــحن. 

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 devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

نوشــاتيل،   2000  ،3 كــواي جيرينــاود   : العنــوان 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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(810)

 Trade Mark No.:33892العالمة التجارية رقم :33892 

 In Class: 36يف الصنف : 36 

 Date: 11/06/2018التاريخ : 2018/06/11 

 In Respect of: INSURANCE SERVICESمن اجل : خدمات التأمن 

 In the name of: SHARKAIT ABDO L KHADAMATبأسم : رشكة عبده للخدمات التجارية واالستثامرية 
AL TEJARIA WAILISTHAMARIA 

 Address: HEBRON/AL HARAS STالعنوان : الخليل/ الحرس/مقابل بنك فلسطن 

 Address for Services: HEBRON/AL HARAS STعنوان التبليغ : الخليل/ الحرس/مقابل بنك فلسطن 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة 
والرســومات  والعبــارات  الكلــامت  باســتخدام  املطلــق 
الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن 

ــة  العالم

(811)

 Trade Mark No.:33895العالمة التجارية رقم :33895 

 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن اجــل : الجلــود وتقليــد الجلــود؛ املحافــظ؛ الحقائب املدرســية؛ 
ــب  ــفر؛ حقائ ــق الس ــات؛ صنادي ــب البطاق ــية؛ عل ــب املدرس الحقائ
مــن القــامش الخشــن للســفر؛ حقائــب ظهــر؛ محافــظ؛ أكيــاس 
التســوق؛ حقائــب العمــل؛ أكيــاس الشــاطئ؛ أكيــاس؛ حقائــب اليــد؛ 
ــل؛  ــب العم ــاس؛ حقائ ــد؛ اكي ــب الي ــارات حقائ ــفر؛ إط ــب الس حقائ
علــب الجلــد؛ صناديــق؛ علــب جلديــة للمفاتيــح؛ حقائــب ســفر؛ 
حقائــب رياضيــة؛ صناديــق مــن الجلــد للقبعــات؛ أكيــاس املالبــس 
ــود  ــراء؛ جل ــة؛ الف ــة الجلدي ــف؛ االحزم ــة للكت ــة جلدي ــفر؛ أحزم للس
االليفــة؛ املظــالت؛  للحيوانــات  للــكالب؛ مالبــس  ياقــات  خــام؛ 
ــزات  ــرسوج وتجهي ــياط وال ــي؛ الس ــيص امل ــالت ع ــيص املظ ع

ــرسوج  ال

In Respect of: Leather and imitations of leather; purses; school 
bags; school satchels; card cases; travelling trunks; duffel 
bags for travel; rucksacks; wallets; shopping bags; attaché 
cases; beach bags; bags; handbags; travelling bags; handbag 
frames; pouches; briefcases; cases of leather; vanity cases not 
fitted; leather key cases; suitcases; bags for sports; hat boxes 
of leather; garment bags for travel; leather shoulder belts; 
leather straps; fur; raw skins; dog collars; clothing for pets; 
umbrellas; umbrella sticks; walking sticks; whips, saddlery, 
harness fittings 

 .In the name of: VALENTINO S.P.Aبأسم : فالينتينو اس.يب.ايه. 

 Address: Via Turati 16/18, Milan, Italyالعنوان : فيا تورايت 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
Beereh

Address for Services: 
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(812)

 Trade Mark No.:33896العالمة التجارية رقم :33896 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

املالبــس  االفرهــوالت؛  املالبــس؛   : اجــل  مــن 
الداخليــة؛ البلــوزات؛ القمصــان؛ الســرات؛ البــدالت؛ 
املالبــس الجاهــزة؛ الرساويــل؛ املالبــس الخارجيــة؛ 
التنانــري؛  املعاطــف؛  املحبوكــة؛  املالبــس 
ــف؛  ــة؛ املعاط ــزات الصوفي ــعة؛ الكن ــري الواس التنان
جاكيتــات  املنفوخــة؛  الجاكيتــات  الجاكيتــات؛ 
ــج؛  ــى الثل ــج ع ــل التزل ــج؛ رساوي ــى الثل ــج ع التزل
املعاطــف النســائية؛ مالبــس الجلــد؛ قميــص قصــري 
الكمــن؛ البلــوزات؛ الرساويــل؛ فســاتن االفــراح؛ 
الفســاتن الرســمية؛ ســرات داخليــة؛ البلــوزات؛ 
البجامــات؛ ثــوب الحــامم؛ حــامالت الصــدر؛ قميــص 
داخــيل؛ مشــد؛ مالبــس داخليــة؛ مالبــس االطفــال؛ 
كســوة الرضيــع؛ قبعــات االســتحامم؛ بدلــة ســباحة؛ 
البدنيــة؛ مالبــس ضــد املــاء؛  الرياضــة  مالبــس 
معاطــف املطــر؛ ازيــاء تنكريــة؛ مالبــس القــدم؛ 
الطويلــة؛  االحذيــة  الحــامم؛  شباشــب  شباشــب؛ 
احذيــة الرياضــة؛ احذيــة ركــوب الخيــل؛ االحذيــة 
املطاطيــة؛ احذيــة؛ احذيــة الشــاطئ؛ الصنــادل؛ 
البدنيــة؛  الرياضــة  احذيــة  الرياضــة؛  احذيــة 
االحذيــة الفوقيــة؛ لبــاس الــرأس؛ قبعــات؛ قلنســوة؛ 
الجــوارب؛  الجــوارب؛ حــامالت  الشــمس؛  قبعــات 
القفــازات؛  للجــوارب؛  االربطــة  طويلــة؛  جــوارب 
شــاالت؛  االذنــن؛  لبــاس  الصوفيــة؛  قفــازات 
الربطــات وربطــات العنــق؛ االوشــة والفــوالر )ادوات 
املالبــس(؛ الحجــاب؛ العصبــات؛ الفــرو )املالبــس(؛ 
البســة الفــرو العلويــة؛ االحزمــة؛ فســاتن االعــراس 

In Respect of: Clothing; overalls; underwear; 
sweaters; shirts; jumpers; suits; ready-made 
clothing; trousers; outer clothing; knitwear; 
coats; skirts; petticoats; pullovers; overcoats; 
jackets; stuff jackets; ski jackets; ski pants; 
parkas; clothing of leather; T-shirts; blouses; 
pants; dressing gowns; formal dresses; vests; 
jerseys; pajamas; bathrobes; brassieres; 
camisoles; corselets; slips; children’s clothing; 
layettes; bathing caps; bathing suits; clothing 
for gymnastics; waterproof clothing; raincoats; 
masquerade costumes; footwear; slippers; bath 
slippers; boots; sport boots; horse-riding boots; 
galoshes; shoes; beach shoes; sandals; sport 
shoes; gymnastic shoes; overshoes; headgear; 
hats; caps; cap peaks; socks; sock suspenders; 
stockings; garters; gloves; mittens; muffs; shawls; 
ties; neckties; scarves and foulards (clothing 
article); veils; bandanas; furs (clothing); fur 
stoles; belts; wedding dresses 

 .In the name of: VALENTINO S.P.Aبأسم : فالينتينو اس.يب.ايه. 

ميــالن,   20121  ,18/16 تــورايت  فيــا   : العنــوان 
ايطاليــا 

Address: Via Turati 16/18, Milan, Italy 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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(813)

 Trade Mark No.:33897العالمة التجارية رقم :33897 

 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن اجــل : الجلــود وتقليــد الجلــود؛ املحافــظ؛ الحقائب املدرســية؛ 
ــب  ــفر؛ حقائ ــق الس ــات؛ صنادي ــب البطاق ــية؛ عل ــب املدرس الحقائ
مــن القــامش الخشــن للســفر؛ حقائــب ظهــر؛ محافــظ؛ أكيــاس 
التســوق؛ حقائــب العمــل؛ أكيــاس الشــاطئ؛ أكيــاس؛ حقائــب اليــد؛ 
ــل؛  ــب العم ــاس؛ حقائ ــد؛ اكي ــب الي ــارات حقائ ــفر؛ إط ــب الس حقائ
علــب الجلــد؛ صناديــق؛ علــب جلديــة للمفاتيــح؛ حقائــب ســفر؛ 
حقائــب رياضيــة؛ صناديــق مــن الجلــد للقبعــات؛ أكيــاس املالبــس 
ــود  ــراء؛ جل ــة؛ الف ــة الجلدي ــف؛ االحزم ــة للكت ــة جلدي ــفر؛ أحزم للس
االليفــة؛ املظــالت؛  للحيوانــات  للــكالب؛ مالبــس  ياقــات  خــام؛ 
ــزات  ــرسوج وتجهي ــياط وال ــي؛ الس ــيص امل ــالت ع ــيص املظ ع

ــرسوج  ال

In Respect of: Leather and imitations of leather; purses; school 
bags; school satchels; card cases; travelling trunks; duffel 
bags for travel; rucksacks; wallets; shopping bags; attaché 
cases; beach bags; bags; handbags; travelling bags; handbag 
frames; pouches; briefcases; cases of leather; vanity cases not 
fitted; leather key cases; suitcases; bags for sports; hat boxes 
of leather; garment bags for travel; leather shoulder belts; 
leather straps; fur; raw skins; dog collars; clothing for pets; 
umbrellas; umbrella sticks; walking sticks; whips, saddlery, 
harness fittings 

 .In the name of: VALENTINO S.P.Aبأسم : فالينتينو اس.يب.ايه. 

 Address: Via Turati 16/18, Milan, Italyالعنوان : فيا تورايت 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services: 

(814)

 Trade Mark No.:33898العالمة التجارية رقم :33898 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن اجــل : املالبــس؛ االفرهــوالت؛ املالبــس الداخليــة؛ البلــوزات؛ 
الرساويــل؛  الجاهــزة؛  املالبــس  البــدالت؛  الســرات؛  القمصــان؛ 
املالبــس الخارجيــة؛ املالبــس املحبوكــة؛ املعاطــف؛ التنانــري؛ 
التنانــري الواســعة؛ الكنــزات الصوفيــة؛ املعاطــف؛ الجاكيتــات؛ 
ــل  ــج؛ رساوي ــى الثل ــج ع ــات التزل ــة؛ جاكيت ــات املنفوخ الجاكيت
التزلــج عــى الثلــج؛ املعاطــف النســائية؛ مالبــس الجلــد؛ قميــص 
قصــري الكمــن؛ البلــوزات؛ الرساويــل؛ فســاتن االفــراح؛ الفســاتن 
ــامم؛  ــوب الح ــات؛ ث ــوزات؛ البجام ــة؛ البل ــرات داخلي ــمية؛ س الرس
حــامالت الصــدر؛ قميــص داخــيل؛ مشــد؛ مالبــس داخليــة؛ مالبــس 
االطفــال؛ كســوة الرضيــع؛ قبعــات االســتحامم؛ بدلــة ســباحة؛ 
ــر؛  ــف املط ــاء؛ معاط ــد امل ــس ض ــة؛ مالب ــة البدني ــس الرياض مالب
الحــامم؛  شباشــب  شباشــب؛  القــدم؛  مالبــس  تنكريــة؛  ازيــاء 
الخيــل؛  ركــوب  احذيــة  الرياضــة؛  احذيــة  الطويلــة؛  االحذيــة 
االحذيــة املطاطيــة؛ احذيــة؛ احذيــة الشــاطئ؛ الصنــادل؛ احذيــة 
الرياضــة؛ احذيــة الرياضــة البدنيــة؛ االحذيــة الفوقيــة؛ لبــاس 
ــامالت  ــوارب؛ ح ــمس؛ الج ــات الش ــوة؛ قبع ــات؛ قلنس ــرأس؛ قبع ال
الجــوارب؛ جــوارب طويلــة؛ االربطــة للجــوارب؛ القفــازات؛ قفــازات 
الصوفيــة؛ لبــاس االذنــن؛ شــاالت؛ الربطــات وربطــات العنــق؛ 
ــرو  ــات؛ الف ــاب؛ العصب ــس(؛ الحج ــوالر )ادوات املالب ــة والف االوش
ــراس  ــاتن االع ــة؛ فس ــة؛ االحزم ــرو العلوي ــة الف ــس(؛ البس )املالب

In Respect of: Clothing; overalls; underwear; sweaters; shirts; 
jumpers; suits; ready-made clothing; trousers; outer clothing; 
knitwear; coats; skirts; petticoats; pullovers; overcoats; jackets; 
stuff jackets; ski jackets; ski pants; parkas; clothing of leather; 
T-shirts; blouses; pants; dressing gowns; formal dresses; vests; 
jerseys; pajamas; bathrobes; brassieres; camisoles; corselets; 
slips; children’s clothing; layettes; bathing caps; bathing 
suits; clothing for gymnastics; waterproof clothing; raincoats; 
masquerade costumes; footwear; slippers; bath slippers; boots; 
sport boots; horse-riding boots; galoshes; shoes; beach shoes; 
sandals; sport shoes; gymnastic shoes; overshoes; headgear; 
hats; caps; cap peaks; socks; sock suspenders; stockings; 
garters; gloves; mittens; muffs; shawls; ties; neckties; scarves 
and foulards (clothing article); veils; bandanas; furs (clothing); 
fur stoles; belts; wedding dresses 

 .In the name of: VALENTINO S.P.Aبأسم : فالينتينو اس.يب.ايه. 

 Address: Via Turati 16/18, Milan, Italyالعنوان : فيا تورايت 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services: 
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(815)

 Trade Mark No.:33899العالمة التجارية رقم :33899 

 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن اجــل : الجلــود وتقليــد الجلــود؛ املحافــظ؛ 
الحقائــب املدرســية؛ الحقائــب املدرســية؛ علــب 
ــامش  ــن الق ــب م ــفر؛ حقائ ــق الس ــات؛ صنادي البطاق
ــاس  ــظ؛ أكي ــر؛ محاف ــب ظه ــفر؛ حقائ ــن للس الخش
الشــاطئ؛  أكيــاس  العمــل؛  حقائــب  التســوق؛ 
أكيــاس؛ حقائــب اليــد؛ حقائــب الســفر؛ إطــارات 
حقائــب اليــد؛ اكيــاس؛ حقائــب العمــل؛ علــب الجلد؛ 
ــفر؛  ــب س ــح؛ حقائ ــة للمفاتي ــب جلدي ــق؛ عل صنادي
ــات؛  ــد للقبع ــن الجل ــق م ــة؛ صنادي ــب رياضي حقائ
ــف؛  ــة للكت ــة جلدي ــفر؛ أحزم ــس للس ــاس املالب أكي
ياقــات  الفــراء؛ جلــود خــام؛  الجلديــة؛  االحزمــة 
للــكالب؛ مالبــس للحيوانــات االليفــة؛ املظــالت؛ 
عــيص املظــالت عــيص املــي؛ الســياط والــرسوج 

وتجهيــزات الــرسوج 

In Respect of: Leather and imitations of leather; 
purses; school bags; school satchels; card 
cases; travelling trunks; duffel bags for travel; 
rucksacks; wallets; shopping bags; attaché cases; 
beach bags; bags; handbags; travelling bags; 
handbag frames; pouches; briefcases; cases 
of leather; vanity cases not fitted; leather key 
cases; suitcases; bags for sports; hat boxes of 
leather; garment bags for travel; leather shoulder 
belts; leather straps; fur; raw skins; dog collars; 
clothing for pets; umbrellas; umbrella sticks; 
walking sticks; whips, saddlery, harness fittings 

 .In the name of: VALENTINO S.P.Aبأسم : فالينتينو اس.يب.ايه. 

ميــالن,   20121  ,18/16 تــورايت  فيــا   : العنــوان 
ايطاليــا 

Address: Via Turati 16/18, Milan, Italy 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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(816)

 Trade Mark No.:33900العالمة التجارية رقم :33900 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

املالبــس  االفرهــوالت؛  املالبــس؛   : اجــل  مــن 
الداخليــة؛ البلــوزات؛ القمصــان؛ الســرات؛ البــدالت؛ 
املالبــس الجاهــزة؛ الرساويــل؛ املالبــس الخارجيــة؛ 
التنانــري؛  املعاطــف؛  املحبوكــة؛  املالبــس 
ــف؛  ــة؛ املعاط ــزات الصوفي ــعة؛ الكن ــري الواس التنان
جاكيتــات  املنفوخــة؛  الجاكيتــات  الجاكيتــات؛ 
ــج؛  ــى الثل ــج ع ــل التزل ــج؛ رساوي ــى الثل ــج ع التزل
املعاطــف النســائية؛ مالبــس الجلــد؛ قميــص قصــري 
الكمــن؛ البلــوزات؛ الرساويــل؛ فســاتن االفــراح؛ 
الفســاتن الرســمية؛ ســرات داخليــة؛ البلــوزات؛ 
البجامــات؛ ثــوب الحــامم؛ حــامالت الصــدر؛ قميــص 
داخــيل؛ مشــد؛ مالبــس داخليــة؛ مالبــس االطفــال؛ 
كســوة الرضيــع؛ قبعــات االســتحامم؛ بدلــة ســباحة؛ 
البدنيــة؛ مالبــس ضــد املــاء؛  الرياضــة  مالبــس 
معاطــف املطــر؛ ازيــاء تنكريــة؛ مالبــس القــدم؛ 
الطويلــة؛  االحذيــة  الحــامم؛  شباشــب  شباشــب؛ 
احذيــة الرياضــة؛ احذيــة ركــوب الخيــل؛ االحذيــة 
املطاطيــة؛ احذيــة؛ احذيــة الشــاطئ؛ الصنــادل؛ 
البدنيــة؛  الرياضــة  احذيــة  الرياضــة؛  احذيــة 
االحذيــة الفوقيــة؛ لبــاس الــرأس؛ قبعــات؛ قلنســوة؛ 
الجــوارب؛  الجــوارب؛ حــامالت  الشــمس؛  قبعــات 
القفــازات؛  للجــوارب؛  االربطــة  طويلــة؛  جــوارب 
شــاالت؛  االذنــن؛  لبــاس  الصوفيــة؛  قفــازات 
الربطــات وربطــات العنــق؛ االوشــة والفــوالر )ادوات 
املالبــس(؛ الحجــاب؛ العصبــات؛ الفــرو )املالبــس(؛ 
البســة الفــرو العلويــة؛ االحزمــة؛ فســاتن االعــراس 

In Respect of: Clothing; overalls; underwear; 
sweaters; shirts; jumpers; suits; ready-made 
clothing; trousers; outer clothing; knitwear; 
coats; skirts; petticoats; pullovers; overcoats; 
jackets; stuff jackets; ski jackets; ski pants; 
parkas; clothing of leather; T-shirts; blouses; 
pants; dressing gowns; formal dresses; vests; 
jerseys; pajamas; bathrobes; brassieres; 
camisoles; corselets; slips; children’s clothing; 
layettes; bathing caps; bathing suits; clothing 
for gymnastics; waterproof clothing; raincoats; 
masquerade costumes; footwear; slippers; bath 
slippers; boots; sport boots; horse-riding boots; 
galoshes; shoes; beach shoes; sandals; sport 
shoes; gymnastic shoes; overshoes; headgear; 
hats; caps; cap peaks; socks; sock suspenders; 
stockings; garters; gloves; mittens; muffs; shawls; 
ties; neckties; scarves and foulards (clothing 
article); veils; bandanas; furs (clothing); fur 
stoles; belts; wedding dresses 

 .In the name of: VALENTINO S.P.Aبأسم : فالينتينو اس.يب.ايه. 

ميــالن,   20121  ,18/16 تــورايت  فيــا   : العنــوان 
ايطاليــا 

Address: Via Turati 16/18, Milan, Italy 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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(817)

 Trade Mark No.:33901العالمة التجارية رقم :33901 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

اإللكرونيــة؛  للســجائر  البطاريــات   : اجــل  مــن 
املســتخدمة  اإللكرونيــة  األجهــزة  بطاريــات 
لتســخن التبغ، أجهزة الشــحن لألجهــزة االلكرونية 
ــو اس يب  ــواحن ي ــغ؛ ش ــخن التب ــتخدمة لتس املس
لألجهــزة اإللكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ؛ 
شــواحن الســيارات للســجائر اإللكرونيــة؛ شــواحن 
ــغ ؛  ــخن التب ــتخدمة لتس ــزة املس ــيارات لألجه الس

شــواحن بطاريــات الســجائر اإللكرونيــة. 

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 S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

نوشــاتيل،   2000  ،3 كــواي جيرينــاود   : العنــوان 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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(818)

 Trade Mark No.:33902العالمة التجارية رقم :33902 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن اجــل : أجهــزة التبخــري اإللكرونيــة باســتثناء 
ــوائل؛  ــخن الس ــزة تس ــة؛ أجه ــجائر اإللكروني الس

ــار  ــد البخ ــزة تولي أجه

In Respect of: Electronic vaporizers except 
electronic cigarettes; apparatus for heating 
liquids; apparatus for generating vapour. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

نوشــاتيل،   2000  ،3 كــواي جيرينــاود   : العنــوان 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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(819)

 Trade Mark No.:33903العالمة التجارية رقم :33903 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن اجــل : املبخــرات الســلكية للســجائر االلكرونيــة وأجهــزة 
ــع؛ منتجــات التبــغ،  التدخــن االلكرونيــة؛ التبــغ، الخــام أو املصّن
مبــا يف ذلــك الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات 
اللــف اليدويــة، تبــغ الغليــون، تبــغ املضــغ، تبــغ الســعوط، الســجائر 
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م املصنوع
)لغــري األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات املدخنــن، مبــا يف ذلك ورق 
وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب ومنافــض 
الســجائر، الغاليــن، أدوات الجيــب للــف الســجائر، القداحــات؛ 
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها 
، أجهــزة إلكرونيــة وقطعهــا لغايــة تســخن الســجائر أو التبــغ مــن 
أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتــن 
الســائل املســتخدمة يف الســجائر االلكرونيــة؛ أجهــزة التدخــن 
اإللكــروين؛ الســجائر اإللكرونيــة؛ الســجائر االلكرونيــة كبدائــل 
الستنشــاق  اإللكرونيــة  األجهــزة  التقليديــة؛  الســجائر  عــن 
النيكوتــن املحتــوي عــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخــري بالفــم للمدخنن 
ــجائر  ــن للس ــتلزمات املدخن ــغ؛ مس ــل التب ــغ وبدائ ــات التب ، منتج
اإللكرونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات املذكــورة ســابقا املتضمنــة، 
يف الفئــة 34 واألجهــزة إلطفــاء الســجائر املســخنة والســيجار 
باإلضافــة إىل أعــواد التبــغ املســخنة؛ علــب الســجائر اإللكرونيــة 

ــحن.  ــادة الش ــة إلع القابل

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 devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 
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(820)

 Trade Mark No.:33904العالمة التجارية رقم :33904 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

اإللكرونيــة؛  للســجائر  البطاريــات   : اجــل  مــن 
املســتخدمة  اإللكرونيــة  األجهــزة  بطاريــات 
لتســخن التبغ، أجهزة الشــحن لألجهــزة االلكرونية 
ــو اس يب  ــواحن ي ــغ؛ ش ــخن التب ــتخدمة لتس املس
لألجهــزة اإللكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ؛ 
شــواحن الســيارات للســجائر اإللكرونيــة؛ شــواحن 
ــغ ؛  ــخن التب ــتخدمة لتس ــزة املس ــيارات لألجه الس

شــواحن بطاريــات الســجائر اإللكرونيــة. 

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 S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

نوشــاتيل،   2000  ،3 كــواي جيرينــاود   : العنــوان 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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(821)

 Trade Mark No.:33905العالمة التجارية رقم :33905 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

الســجائر  باســتثناء  اإللكرونيــة  التبخــري  أجهــزة   : اجــل  مــن 
اإللكرونيــة؛ أجهــزة تســخن الســوائل؛ أجهــزة توليــد البخــار. 

In Respect of: Electronic vaporizers except electronic cigarettes; 
apparatus for heating liquids; apparatus for generating vapour. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 
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(822)

 Trade Mark No.:33906العالمة التجارية رقم :33906 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن اجــل : املبخــرات الســلكية للســجائر االلكرونيــة وأجهــزة 
ــع؛ منتجــات التبــغ،  التدخــن االلكرونيــة؛ التبــغ، الخــام أو املصّن
مبــا يف ذلــك الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات 
اللــف اليدويــة، تبــغ الغليــون، تبــغ املضــغ، تبــغ الســعوط، الســجائر 
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م املصنوع
)لغــري األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات املدخنــن، مبــا يف ذلك ورق 
وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب ومنافــض 
الســجائر، الغاليــن، أدوات الجيــب للــف الســجائر، القداحــات؛ 
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها 
، أجهــزة إلكرونيــة وقطعهــا لغايــة تســخن الســجائر أو التبــغ مــن 
أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتــن 
الســائل املســتخدمة يف الســجائر االلكرونيــة؛ أجهــزة التدخــن 
اإللكــروين؛ الســجائر اإللكرونيــة؛ الســجائر االلكرونيــة كبدائــل 
الستنشــاق  اإللكرونيــة  األجهــزة  التقليديــة؛  الســجائر  عــن 
النيكوتــن املحتــوي عــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخــري بالفــم للمدخنن 
ــجائر  ــن للس ــتلزمات املدخن ــغ؛ مس ــل التب ــغ وبدائ ــات التب ، منتج
اإللكرونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات املذكــورة ســابقا املتضمنــة، 
يف الفئــة 34 واألجهــزة إلطفــاء الســجائر املســخنة والســيجار 
باإلضافــة إىل أعــواد التبــغ املســخنة؛ علــب الســجائر اإللكرونيــة 

ــحن.  ــادة الش ــة إلع القابل

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 devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 



500العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

(823)

 Trade Mark No.:33907العالمة التجارية رقم :33907 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 11/06/2018التاريخ : 2018/06/11 

مــن اجــل : خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة، وأيضــا عــى 
ــر وإدارة  ــاعدة يف تطوي ــع؛ املس ــن البضائ ــه م ــت، ملجموع اإلنرن
املؤسســات التجاريــة؛ استشــارات األعــامل واستشــارات التنظيم؛ 
وســائل  عــرب  البضائــع  عــرض  التجاريــة؛  املعلومــات  تقديــم 
ــالن؛  ــة واإلع ــات الدعاي ــة؛ خدم ــع بالتجزئ ــات البي ــال، لغاي االتص
خدمــات إدارة األعــامل ؛ خدمــات تــويل وتســيري شــؤون األعــامل؛ 

ــة.  ــف املكتبي ــات الوظائ خدم

In Respect of: Retail and wholesale services, also on line, 
of a variety of goods; assistance in the development and 
management of a commercial enterprise; business consultancy 
and organization consultancy; providing commercial 
information; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 .In the name of: FERRARI S.P.Aبأسم : فرياري أس.يب.إيه. 

 Address: VIA EMILIA EST, 1163 MODENA, ITALYالعنوان : فيا إميليا إيست ، 1163 مودينا ، إيطاليا 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 

(824)

 Trade Mark No.:33908العالمة التجارية رقم :33908 

 In Class: 1يف الصنف : 1 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

ــق  ــراض صناعية،لواص ــق ألغ ــق لإلعالنات،لواص ــل : لواص ــن اج م
غازيــة  الجدران،دافعــات  لبــالط  الجدران،لواصــق  لــورق 
املــواد  إلصــالح  للخرســانة،لواصق  للرذاذ،ملصقــات 
الدكســرين  صمــغ  املضغوطــة،  لإلطــارات  املكســور،لواصق 
ــة  ــراض صناعي ــراء ألغ ــيارات، غ ــاكل الس ــوات لهي ــوي، حش النش
جلوتــن )غراء(عــدا املســتخدم للقرطاســية او لألغــراض املنزليــة 
)صمــغ مــواد الصقــة( عــدا مــا كان لألغــراض قرطاســية او منزليــة، 
الســمك  غــراء  الداخليةلإلطــارات،  األنابيــب  اًلصــالح  مركبــات 
بخــالف املســتخدم ألغــراض القرطاســية او املنزلية،غــراء للجلــد 
املدبــوغ، صمــغ مصطــكاوي لإلطــارات، صمــغ مصطــكاوي لتطعيم 
الشــجر، لواصــق لــورق الجــدران، مركبــات الصــالح اإلطــارات، 
مســتحرضات للفصــل وإزالــة االلتصــاق )إزالــة الغــراء( ســيليكات 
، ســيلكون، معجــون نشــا )الصــق( بخــالف املســتخدم لغايــات 
قرطاســية او منزليــة، صمــغ مســطكاوي لإلطــارات، مســتحرضات 

إلزالــة الغــراء، مســتحرضات إلزالــة اللصــق وللفصــل. 

In Respect of: adhesive for billposting ,adhesives for industrial 
purposes .adhesive for wall tiles aerosols ( gaspropellents 
for) agglutinants for concrete cement for mending broken 
artcles .cement for pneumatic tires (tyres).dextrin size fillers 
for automobil bodies ,glue for industrials purposes . gums 
(adhesives)other than for stationery or household, purposes , 
inner tubes of tires (tres) (compositions fr repairing) grafting 
for trees, paperhanging (adhesives for) repairing tires (tyres) 
(compositions for) separating and unsticking (ungluing) 
preparations, silicon , silicons, tires (mastic for) ungluing 
preparations, unsticking and separating preparations 

 In the name of: SHARIKIT KEEN LILTEJARAHبأسم : رشكة كن للتجاره العاملية 
A L A L A M I YA 

 - Address: NABLUS - ALMANTEQA ALSENA ‘ EYAHالعنوان : نابلس - املنطقة الصناعية - تلفون : 092311153 
JAWWAL: 092311153 

 ‘ Address for Services: NABLUS - ALMANTEQA ALSENAعنوان التبليغ: نابلس- املنطقة الصناعية - تلفون : 092311153 
EYAH - JAWWAL: 092311153 
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(825)

 Trade Mark No.:33909العالمة التجارية رقم :33909 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

ــتحرضات  ــة، مس ــري الطبي ــل غ ــتحرضات التجمي ــل : مس ــن اج م
الحاميــة مــن الشــمس غــري الطبيــة، مســتحرضات غــري طبيــة 

ــمس.  ــرض للش ــد التع ــتعمل بع تس

In Respect of: non-medicated cosmetics; non-medicated sun 
care preparations; non-medicated aftersun preparations. 

 In the name of: Beiersdorf AGبأسم : بريسدورف أي جي 

 Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germanyالعنوان : اوناشراس 48، 20253 هامبورغ، املانيا 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 

(826)

 Trade Mark No.:33910العالمة التجارية رقم :33910 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن  للوقايــة  البريــة  الصيدليــة  املســتحرضات   : اجــل  مــن 
وعــالج االمــراض الفريوســية وامــراض جهــاز املناعــة وااللتهابــات 
وامــراض القلــب واالوعيــة الدمويــة واالمــراض الرئويــة وأمــراض 
ــي  ــي املحيط ــاز العصب ــراض الجه ــزي وأم ــي املرك ــاز العصب الجه
واالالم واالمــراض الجلديــة وامــراض التهــاب املعــدة واالمعــاء 
االســتقالبية  واالمــراض  العالقــة  ذات  املعديــة  واالمــراض 
وامــراض االورام وامــراض العيــون وامــراض الجهــاز التنفــي 
والقــرح الرقميــة واالمــراض القلبيــة الوعائيــة، اللقاحــات، مزيــالت 

القلــق، مضــادات الحساســية، مضــادات العــدوى. 

In Respect of: Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular and pulmonary diseases, 
central nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic diseases, 
oncologic diseases, ophthalmic diseases, respiratory diseases; 
digital ulcers, and cerebrovascular diseases; vaccines; 
anxiolytics; anti-allergics; anti-infectives. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

ــون  ــد جونس ــون ان ــرييس، ون جونس ــن نيوج ــة م ــوان : رشك العن
ــدة  ــات املتح ــرييس، 08933، الوالي ــو ج ــك، ني ــو برانزوي ــالزا، ني ب

ــة  االمريكي

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

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 
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(827)

 Trade Mark No.:33911العالمة التجارية رقم :33911 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن  للوقايــة  البريــة  الصيدليــة  املســتحرضات   : اجــل  مــن 
وعــالج االمــراض الفريوســية وامــراض جهــاز املناعــة وااللتهابــات 
وامــراض القلــب واالوعيــة الدمويــة واالمــراض الرئويــة وأمــراض 
ــي  ــي املحيط ــاز العصب ــراض الجه ــزي وأم ــي املرك ــاز العصب الجه
واالالم واالمــراض الجلديــة وامــراض التهــاب املعــدة واالمعــاء 
االســتقالبية  واالمــراض  العالقــة  ذات  املعديــة  واالمــراض 
وامــراض االورام وامــراض العيــون وامــراض الجهــاز التنفــي 
والقــرح الرقميــة واالمــراض القلبيــة الوعائيــة، اللقاحــات، مزيــالت 

القلــق، مضــادات الحساســية، مضــادات العــدوى. 

In Respect of: Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of viral diseases, auto-immune and 
inflammatory diseases, cardiovascular and pulmonary diseases, 
central nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-intestinal 
diseases, infectious-related diseases, metabolic diseases, 
oncologic diseases, ophthalmic diseases, respiratory diseases; 
digital ulcers, and cerebrovascular diseases; vaccines; 
anxiolytics; anti-allergics; anti-infectives. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

ــون  ــد جونس ــون ان ــرييس، ون جونس ــن نيوج ــة م ــوان : رشك العن
ــدة  ــات املتح ــرييس، 08933، الوالي ــو ج ــك، ني ــو برانزوي ــالزا، ني ب

ــة  االمريكي

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

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 

(828)

 Trade Mark No.:33912العالمة التجارية رقم :33912 

 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن اجــل : آالت وعــدد آليــة، محــركات ومكائــن )عــدا مــا كان منهــا 
ــا  ــدا م ــة )ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة( ، قارن ــات الربي للمركب
كان منهــا للمركبــات الربيــة( ، معــدات زراعيــة )عــدا مــا يــدار باليــد(، 

أجهــزة تفقيــس البيــض؛ آالت بيــع أوتوماتيــة. 

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; Automatic vending machines. 

 In the name of: SHARIKIT KEEN LILTEJARAHبأسم : رشكة كن للتجاره العاملية 
A L A L A M I YA 

 - Address: NABLUS - ALMANTEQA ALSENA ‘ EYAHالعنوان : نابلس - املنطقة الصناعية - تلفون : 092311153 
JAWWAL: 092311153 

 ‘ Address for Services: NABLUS - ALMANTEQA ALSENAعنوان التبليغ : نابلس - املنطقة الصناعية - تلفون : 092311153 
EYAH - JAWWAL: 092311153 
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(829)

 Trade Mark No.:33913العالمة التجارية رقم :33913 

 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 12/06/2018التاريخ : 2018/06/12 

مــن اجــل : آالت وعــدد آليــة، محــركات ومكائــن )عــدا مــا كان منهــا 
ــا  ــدا م ــة )ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة( ، قارن ــات الربي للمركب
كان منهــا للمركبــات الربيــة( ، معــدات زراعيــة )عــدا مــا يــدار باليــد( 

، أجهــزة تفقيــس البيــض؛ آالت بيــع أوتوماتيــة. 

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; Automatic 
vending machines. 

 In the name of: SHARIKIT KEEN LILTEJARAHبأسم : رشكة كن للتجاره العاملية 
A L A L A M I YA 

 - Address: NABLUS - ALMANTEQA ALSENA ‘ EYAHالعنوان : نابلس - املنطقة الصناعية - تلفون : 092311153 
JAWWAL: 092311153 

 : تلفــون   - الصناعيــة  املنطقــة   - نابلــس   : التبليــغ  عنــوان 
 0 9 2 3 1 1 1 5 3

Address for Services: NABLUS - ALMANTEQA ALSENA ‘ 
EYAH - JAWWAL: 092311153 

(830)

 Trade Mark No.:33914العالمة التجارية رقم :33914 

 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 13/06/2018التاريخ : 2018/06/13 

مــن اجــل : االت وعــدد اليــة ,محــركات ومكائن)عــدا 
اليــة  الربية(,قارنــات  للمركبــات  منهــا  مــاكان 
وعنــارص نقــل الحركــة )عــدا مــاكان منهــا للمركبــات 
ــزة  ــد ,اجه ــدار بالي ــدا ماي ــة ع ــدات زراعي الربية(مع

تفقيــس البيــض ,االت وبيــع اوتوماتيــة 

In Respect of: swingMachines 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 automatic vendng machines 

 In the name of: SHARIKIT KEEN LILTEJARAHبأسم : رشكة كن للتجاره العاملية 
ALALAMIYA 

العنــوان : نابلــس - املنطقــة الصناعيــة - تلفــون : 
 092311153

Address: NABLUS - ALMANTEQA ALSENA ‘ 
EYAH - JAWWAL: 092311153 

 - الصناعيــة  املنطقــة   - نابلــس   : التبليــغ  عنــوان 
 092311153  : تلفــون 

Address for Services: NABLUS - ALMANTEQA 
ALSENA ‘ EYAH - JAWWAL: 092311153 
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(831)

 Trade Mark No.:33915العالمة التجارية رقم :33915 

 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 13/06/2018التاريخ : 2018/06/13 

مــن اجــل : االت وعــدد اليــة ,محــركات ومكائن)عــدا مــاكان منهــا 
للمركبــات الربية(,قارنــات اليــة وعنــارص نقــل الحركــة )عــدا مــاكان 
منهــا للمركبــات الربية(معــدات زراعيــة عــدا مايــدار باليــد ,اجهــزة 

تفقيــس البيــض ,االت وبيــع اوتوماتيــة 

In Respect of: swingMachines 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 automatic vendng machines 

 In the name of: SHARIKIT KEEN LILTEJARAHبأسم : رشكة كن للتجاره العاملية 
A L A L A M I YA 

 - Address: NABLUS - ALMANTEQA ALSENA ‘ EYAHالعنوان : نابلس - املنطقة الصناعية - تلفون : 092311153 
JAWWAL: 092311153 

 : تلفــون   - الصناعيــة  املنطقــة   - نابلــس   : التبليــغ  عنــوان 
 0 9 2 3 1 1 1 5 3

Address for Services: NABLUS - ALMANTEQA ALSENA ‘ 
EYAH - JAWWAL: 092311153 

(832)

 Trade Mark No.:33917العالمة التجارية رقم :33917 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 13/06/2018التاريخ : 2018/06/13 

مــن اجــل : خدمــات املحاســبة؛ تأمن اإلستشــارات 
التجاريــة،  األعــامل  إدارة  مجــاالت  يف  املهنيــة 
اإللكرونيــة،  األعــامل  إدارة  وتطبيــق  وتطويــر 
يف  واالستشــارات  البريــة،  املــوارد  خدمــات 
ــابات  ــق حس ــة؛ تدقي ــامل التجاري ــة إدارة األع عملي
األعــامل التجاريــة؛ خدمــات إدارة مخاطــر األعــامل 
الرضيبيــة  االستشــارات  خدمــات  التجاريــة؛ 
ــب.  ــداد الرضائ ــات إع ــي؛ وخدم ــال الرضيب واالمتث

In Respect of: Accounting services; providing 
business advisory services in the fields of 
business management, e-business development 
and implementation, human resources services 
and business process consulting; business 
auditing; business risk management services; 
tax consulting and compliance services; and tax 
preparation services 

بأســم : هــورواث انرناشــونال ريجسريشــن، أل 
دي.  يت 

In the name of: Horwath International 
Registration, Ltd 

العنــوان : ماديســون أفينيــو، نيويــورك، نيويــورك 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة 10022 

Address: 488 Madison Avenue, New York, New 
York United States 10022488 

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالرييــا ســنر، ص. 
ب. 768 

Address for Services: 
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(833)

 Trade Mark No.:33918العالمة التجارية رقم :33918 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 13/06/2018التاريخ : 2018/06/13 

 (In Respect of: Clothing, footwear,)shoesمن اجل : املالبس واالحذية 

 In the name of: KHALIL MOHAMMADبأسم : خليل محمد عبدالجواد حروب 
ABDELJAWWAD HROUB 

التفــاح  وادي  شــارع  الخليــل   : العنــوان 
 0 5 9 7 9 0 0 1 3 6

Address: AL KHALI SHAREA WAD 
A LT O F F A H 

التفــاح  وادي  شــارع  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 
 0597900136

Address for Services: AL KHALI SHAREA 
WAD ALTOFFAH 

(834)

 Trade Mark No.:33919العالمة التجارية رقم :33919 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 13/06/2018التاريخ : 2018/06/13 

 ;In Respect of: Advertising; business managementمن اجل : الدعاية واإلعالن واألعامل املهنية 

 In the name of: KHALIL MOHAMMAD ABDELJAWWADبأسم : خليل محمد عبدالجواد حروب 
HROUB 

 Address: AL KHALI SHAREA WAD ALTOFFAHالعنوان : الخليل شارع وادي التفاح 0597900136 

 Address for Services: AL KHALI SHAREA WAD ALTOFFAHعنوان التبليغ : الخليل شارع وادي التفاح 0597900136 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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(835)

 Trade Mark No.:33920العالمة التجارية رقم :33920 

 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 13/06/2018التاريخ : 2018/06/13 

 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : املالبس واالحذية. 

 In the name of: MUSAB FAWAZ JAMEEL DOFESHبأسم : مصعب فواز جميل دوفش 

 Address: HEBRON EIN SARA STالعنوان : الخليل شارع عن سارة 0597564111 

 Address for Services: HEBRON EIN SARA STعنوان التبليغ : الخليل شارع عن سارة 0597564111 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق 
الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات 
ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع ــتخدام الع ــام ذات االس ــة واألرق الوصفي

(836)

 Trade Mark No.:33921العالمة التجارية رقم :33921 

 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 13/06/2018التاريخ : 2018/06/13 

 In Respect of: hand bagsمن اجل : الحقائب اليدوية 

 In the name of: MUSAB FAWAZ JAMEEL DOFESHبأسم : مصعب فواز جميل دوفش 

 Address: HEBRON EIN SARA STالعنوان : الخليل شارع عن سارة 0597564111 

 Address for Services: HEBRON EIN SARA STعنوان التبليغ : الخليل شارع عن سارة 0597564111 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق 
الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات 
ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع ــتخدام الع ــام ذات االس ــة واألرق الوصفي
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(837)

 Trade Mark No.:33922العالمة التجارية رقم :33922 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 13/06/2018التاريخ : 2018/06/13 

 In Respect of: cosmatics cream for the care ofمن اجل : كريم تجمييل للعناية بالبرة 
skin 

 In the name of: AMMAR MOHAMEDبأسم : عامر محمد مروان فخري رشيف 
MARWAN FAKHRI SHARIF 

 Address: HEBRON -PALESTINEالعنوان : الخليل الشعابة0595856565 

 Address for Services: HEBRON -PALESTINEعنوان التبليغ : الخليل الشعابة0595856565 

(838)

 Trade Mark No.:33923العالمة التجارية رقم :33923 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 13/06/2018التاريخ : 2018/06/13 

 In Respect of: chiken and meetمن اجل : اللحوم والدجاج 

 In the name of: QWAFEL ALTAMIMI COبأسم : رشكة قوافل التميمي الزراعية الصناعية 

 Address: HEBRON SINGERالعنوان : الخليل سنجر0599222011 

 Address for Services: HEBRON SINGERعنوان التبليغ : الخليل سنجر0599222011 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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(839)

 Trade Mark No.:33924العالمة التجارية رقم :33924 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 19/06/2018التاريخ : 2018/06/19 

اإللكرونيــة؛  للســجائر  البطاريــات   : اجــل  مــن 
املســتخدمة  اإللكرونيــة  األجهــزة  بطاريــات 
لتســخن التبغ، أجهزة الشــحن لألجهــزة االلكرونية 
ــو اس يب  ــواحن ي ــغ؛ ش ــخن التب ــتخدمة لتس املس
لألجهــزة اإللكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ؛ 
شــواحن الســيارات للســجائر اإللكرونيــة؛ شــواحن 
ــغ ؛  ــخن التب ــتخدمة لتس ــزة املس ــيارات لألجه الس

شــواحن بطاريــات الســجائر اإللكرونيــة. 

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 S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

نوشــاتيل،   2000  ،3 كــواي جيرينــاود   : العنــوان 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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(840)

 Trade Mark No.:33925العالمة التجارية رقم :33925 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 19/06/2018التاريخ : 2018/06/19 

مــن اجــل : أجهــزة التبخــري اإللكرونيــة باســتثناء 
ــوائل؛  ــخن الس ــزة تس ــة؛ أجه ــجائر اإللكروني الس

ــار.  ــد البخ ــزة تولي أجه

In Respect of: Electronic vaporizers except 
electronic cigarettes; apparatus for heating 
liquids; apparatus for generating vapour. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

نوشــاتيل،   2000  ،3 كــواي جيرينــاود   : العنــوان 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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(841)

 Trade Mark No.:33926العالمة التجارية رقم :33926 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 19/06/2018التاريخ : 2018/06/19 

مــن اجــل : املبخــرات الســلكية للســجائر االلكرونيــة وأجهــزة 
ــغ،  ــات التب ــع؛ منتج ــام أو املصّن ــغ، الخ ــة؛ التب ــن االلكروني التدخ
ــات  ــغ ماكين ــك الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تب مبــا يف ذل
اللــف اليدويــة، تبــغ الغليــون، تبــغ املضــغ، تبــغ الســعوط، الســجائر 
املصنوعــة مــن مزيــج التبــغ والقرنفــل؛ الســعوط؛ بدائــل التبــغ 
)لغــري األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات املدخنــن، مبــا يف ذلــك ورق 
ــض  ــب ومناف ــغ، عل ــب التب ــجائر، عل ــر الس ــجائر ، فالت ــب الس وأنابي
القداحــات؛  الســجائر،  للــف  الجيــب  الغاليــن، أدوات  الســجائر، 
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها 
، أجهــزة إلكرونيــة وقطعهــا لغايــة تســخن الســجائر أو التبــغ مــن 
أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتــن 
ــن  ــزة التدخ ــة؛ أجه ــجائر االلكروني ــتخدمة يف الس ــائل املس الس
ــل  ــة كبدائ ــجائر االلكروني ــة؛ الس ــجائر اإللكروني ــروين؛ الس اإللك
الستنشــاق  اإللكرونيــة  األجهــزة  التقليديــة؛  الســجائر  عــن 
النيكوتــن املحتــوي عــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخــري بالفــم للمدخنــن 
ــجائر  ــن للس ــتلزمات املدخن ــغ؛ مس ــل التب ــغ وبدائ ــات التب ، منتج
ــوازم للمنتجــات املذكــورة ســابقا املتضمنــة،  اإللكرونيــة؛ قطــع ول
34 واألجهــزة إلطفــاء الســجائر املســخنة والســيجار  يف الفئــة 
ــغ املســخنة؛ علــب الســجائر اإللكرونيــة  باإلضافــة إىل أعــواد التب

ــحن.  ــادة الش ــة إلع القابل

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 devices for extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 

ــة - ص .ب 4472  ــة الفكري ــم للملكي ــابا ورشكاه ــغ : س ــوان التبلي عن
البــرية 

Address for Services: 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق 
باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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(842)

 Trade Mark No.:33927العالمة التجارية رقم :33927 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 19/06/2018التاريخ : 2018/06/19 

اإللكرونيــة؛  للســجائر  البطاريــات   : اجــل  مــن 
املســتخدمة  اإللكرونيــة  األجهــزة  بطاريــات 
لتســخن التبغ، أجهزة الشــحن لألجهــزة االلكرونية 
ــو اس يب  ــواحن ي ــغ؛ ش ــخن التب ــتخدمة لتس املس
لألجهــزة اإللكرونيــة املســتخدمة لتســخن التبــغ؛ 
شــواحن الســيارات للســجائر اإللكرونيــة؛ شــواحن 
ــغ ؛  ــخن التب ــتخدمة لتس ــزة املس ــيارات لألجه الس

شــواحن بطاريــات الســجائر اإللكرونيــة. 

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 S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

نوشــاتيل،   2000  ،3 كــواي جيرينــاود   : العنــوان 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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(843)

 Trade Mark No.:33928العالمة التجارية رقم :33928 

 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 19/06/2018التاريخ : 2018/06/19 

مــن اجــل : أجهــزة التبخــري اإللكرونيــة باســتثناء 
ــوائل؛  ــخن الس ــزة تس ــة؛ أجه ــجائر اإللكروني الس

ــار.  ــد البخ ــزة تولي أجه

In Respect of: Electronic vaporizers except 
electronic cigarettes; apparatus for heating 
liquids; apparatus for generating vapour. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

نوشــاتيل،   2000  ،3 كــواي جيرينــاود   : العنــوان 
ســويرسا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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(844)

 Trade Mark No.:33929العالمة التجارية رقم :33929 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 19/06/2018التاريخ : 2018/06/19 

مــن اجــل : املبخــرات الســلكية للســجائر االلكرونيــة وأجهــزة 
ــع؛ منتجــات التبــغ،  التدخــن االلكرونيــة؛ التبــغ، الخــام أو املصّن
مبــا يف ذلــك الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات 
اللــف اليدويــة، تبــغ الغليــون، تبــغ املضــغ، تبــغ الســعوط، الســجائر 
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م املصنوع
)لغــري األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات املدخنــن، مبــا يف ذلك ورق 
وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب ومنافــض 
الســجائر، الغاليــن، أدوات الجيــب للــف الســجائر، القداحــات؛ 
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها 
، أجهــزة إلكرونيــة وقطعهــا لغايــة تســخن الســجائر أو التبــغ مــن 
أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتــن 
الســائل املســتخدمة يف الســجائر االلكرونيــة؛ أجهــزة التدخــن 
اإللكــروين؛ الســجائر اإللكرونيــة؛ الســجائر االلكرونيــة كبدائــل 
الستنشــاق  اإللكرونيــة  األجهــزة  التقليديــة؛  الســجائر  عــن 
النيكوتــن املحتــوي عــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخــري بالفــم للمدخنن 
ــجائر  ــن للس ــتلزمات املدخن ــغ؛ مس ــل التب ــغ وبدائ ــات التب ، منتج
اإللكرونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات املذكــورة ســابقا املتضمنــة، 
يف الفئــة 34 واألجهــزة إلطفــاء الســجائر املســخنة والســيجار 
باإلضافــة إىل أعــواد التبــغ املســخنة؛ علــب الســجائر اإللكرونيــة 

ــحن.  ــادة الش ــة إلع القابل

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 devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

 .In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب موريس برودكتس أس. إيه. 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 Switzerlandالعنوان : كواي جيريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرسا 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 
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(845)

 Trade Mark No.:33930العالمة التجارية رقم :33930 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 19/06/2018التاريخ : 2018/06/19 

الطرائــد،  ولحــوم  والدواجــن  والســمك  اللحــوم   : اجــل  مــن 
ــة  ــة واملثلج ــار املحفوظ ــه والخض ــوم، الفواك ــتخلصات اللح مس
ــض  ــوت، البي ــرىب، الكومب ــات، امل ــة، الهالمي ــة واملطبوخ واملجفف
والحليــب ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والشــحوم املعــدة لــالكل. 

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: Osem Investments Limitedبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد. 

العنــوان : رشكــة ارسائيليــة وعنوانهــا ص.ب 934، شــوهام 60850، 
ارسائيل 

Address: (an Israeli company) of, P.O.B. 934, Shoham 60850, 
Israel 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 

(846)

 Trade Mark No.:33931العالمة التجارية رقم :33931 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 19/06/2018التاريخ : 2018/06/19 

ــوكا  ــكر واالرز والتابي ــكاكاو والس ــاي وال ــوة والش ــل : القه ــن اج م
والســاغو والقهــوة املصنعــة، الطحــن واملســتحرضات املصنوعــة 
العســل  والثلــج،  والحلــوى  واملعجنــات  والخبــز  الحبــوب  مــن 
الخــل  والخــردل،  امللــح  الخبيــز،  وبــودرة  الخمــرية  والدبــس، 

والصالصــات )البهــارات(، التوابــل، الثلــج. 

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: Osem Investments Limitedبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد. 

العنــوان : رشكــة ارسائيليــة وعنوانهــا ص.ب 934، شــوهام 60850، 
ارسائيل 

Address: (an Israeli company) of, P.O.B. 934, Shoham 60850, 
Israel 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 
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(847)

 Trade Mark No.:33939العالمة التجارية رقم :33939 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 20/06/2018التاريخ : 2018/06/20 

مــن اجــل : خدمــات توفــري االطعمــة واملروبــات- 
االيــواء املؤقــت. 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation. 

واالســتثامر  للســياحة  املنــاع  رشكــة   : بأســم 
خصوصيــة  مســاهمة 

In the name of: Sharekat Almnaa Llsyaha Wal 
Eesthmar Mosahama Khososiya 

العنــوان : رام اللــه الطــرية مجمــع املنــاع ســنر 
املــريادور  فنــدق 

Address: Ramallah Altera Mogamaa Almnaa 
Snter Fundoq Almerador 

عنــوان التبليــغ : رام اللــه شــارع القــدس عــامرة 
 0599157516 جــوال  التجــاري  بلــدي  مجمــع 

Address for Services: 

ــق  ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ان تس
ــارات  ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل الحامي
والرســومات الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام 

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع الع
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(848)

 Trade Mark No.:33943 العالمة التجارية رقم :33943

 In Class: 25 يف الصنف : 25

 Date: 21/06/2018 التاريخ : 21/06/2018

ــة ــوارب, البس ــا الج ــا فيه ــس, مب ــل : املالب ــن اج  م
 القدم, احذية كرة السلة, احذية لرياضة كرة السلة,
 الباليــز, القمصــان, قمصــان البولــو, باليــز االطقــم,
الباليــز, اطــامق  الرساويــل,  االطقــم,   رساويــل 
 الجــرازي, الشــورتات, البيجامــات, باليــز الرياضــة,
 قمصــان الرغبــي, الكنــزات, االحزمــة, الربطــات,
االقنعــة, قلنســوات,  قبعــات,  ليليــة,   قمصــان 
 بــدالت االحــامء, رساويــل االحــامء, اطــامق وباليــز
 االحــامء, الجاكيتــات, الجاكيتات املقاومــة للرياح,
 املشــمعات, املعاطــف, مراييــل االطفال ليســت من
ــزر, ــم, املئ ــة املعص ــرأس, عصب ــة ال ــورق, عصب  ال
 املالبــس الداخليــة, شــورتات البوكــرس, البنطلونات
القفــازات, الكفــوف,  االذن,  اغطيــة   الفضفاضــة, 
ــة, ــاب صوفي ــوجة, ثي ــان املنس ــحة, القمص  االوش
 االثــواب, اثــواب التشــجيع واالثــواب املوحــدة,
 البســة السباحة, اطقم االســتحامم, اطقم السباحة,
ــل ــباحة, رساوي ــل الس ــي, رساوي ــي, التانكين  البكين
ــة, ــم الرطوب ــة, اطق ــورتات املالح ــتحامم, ش  االس
 البســة الشــواطئ, البســة االســتحامم, طيــات اطقم
 االســتحامم, الصنــادل, صنــادل الشــواطئ, قبعــات
 الشــواطئ, حاجبات الشــمس, قلنســوات الســباحة,
ــة ــراس باالجنح ــة ال ــتحامم, اغطي ــوات االس  قلنس

In Respect of: Clothing, namely hosiery, footwear, 
basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, 
shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, 
tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, 
rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, 
hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up 
pants, warm-up tops/shooting shirts, jackets, 
wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs 
not of paper, head bands, wrist bands, aprons, 
undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, 
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, 
bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, 
board shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing 
suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, 
bathing caps, novelty headwear with attached 
wigs 

 .In the name of: NBA Properties, Inc .بأسم : ان يب ايه بروبرتيز, انك

افنيــو, فيفــث  تــاور645-  اوليمبيــك   :  العنــوان 
املتحــدة الواليــات   ,10022 نيويــورك   نيويــورك, 
ــة  االمريكي

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, U.S.A. 

التبليــغ  AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان 
3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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(849)

 Trade Mark No.:33952العالمة التجارية رقم :33952 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 21/06/2018التاريخ : 2018/06/21 

البــري,  لالســتهالك  النشــوية  الطعــام  معاجــن   : اجــل  مــن 
البقســامط, البســكويت, الكعــك املحــى, وجبــات اساســها القمــح, 
الخبــز,  لفــات  الباســتا,  الطعــام, املعكرونــة,  طحــن لتحضــري 
الخبــز, الخبــز املحمــص, الفطائــر, الكعــك؛ مســحوق الكعكــة, 

قضبــان الحبــوب عاليــة الربوتــن, املعكرونــة العصائبيــة 

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 

بأســم : ام. ديــاس برانكــو ش.م. اندوســريا اي كومريســيو دي 
ــوس  أملنت

In the name of: M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ALIMENTOS 

العنــوان : رودوفيــا يب ار 116, كــم 18, اس/ان, ايســيبيو, ســريا 
ــل  - الربازي

Address: Rodovia BR 116, Km 18, s/n?, Eusébio, Cear? - 
BRAZIL 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
Beereh

Address for Services: 

(850)

 Trade Mark No.:33953العالمة التجارية رقم :33953 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 21/06/2018التاريخ : 2018/06/21 

البــري,  لالســتهالك  النشــوية  الطعــام  معاجــن   : اجــل  مــن 
البقســامط, البســكويت, الكعــك املحــى, وجبــات اساســها القمــح, 
الخبــز,  لفــات  الباســتا,  الطعــام, املعكرونــة,  طحــن لتحضــري 
الخبــز, الخبــز املحمــص, الفطائــر, الكعــك؛ مســحوق الكعكــة, 

قضبــان الحبــوب عاليــة الربوتــن, املعكرونــة العصائبيــة 

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 

بأســم : ام. ديــاس برانكــو ش.م. اندوســريا اي كومريســيو دي 
ــوس  أملنت

In the name of: M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ALIMENTOS 

العنــوان : رودوفيــا يب ار 116, كــم 18, اس/ان, ايســيبيو, ســريا 
ــل  - الربازي

Address: Rodovia BR 116, Km 18, s/n?, Eusébio, Cear? - 
BRAZIL 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
Beereh

Address for Services: 
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(851)

 Trade Mark No.:33954العالمة التجارية رقم :33954 

 In Class: 2يف الصنف : 2 

 Date: 21/06/2018التاريخ : 2018/06/21 

والورنيــش  البويــات(   ( الدهانــات   : اجــل  مــن 
ومــواد  الصــدأ  مــن  الوقايــة  ومــواد   , والالكيــه 
حفــظ الخشــب مــن التلــف , مــواد التلويــن , مــواد 
ــادن  ــام , مع ــة خ ــات طبيعي ــوان , راتنج ــت االل تثبي
يف شــكل رقائــق او مســحوق الســتخدام الدهانــن 

وفنيــي الديكــور وعــامل الطباعــة والفنانــن. 

In Respect of: Paints , Vamishes , lacquers 
, preservatives against rust and against 
deterioration of wood , colorants , modrants , raw 
natural resins , metals in foil and powder form for 
painters , decorators , painters and artists 

بأســم : رشكــة اليجانــت للدهانــات واالســتثامر م خ 
م 

In the name of: sharekat elegants leldehanat t 
walistethmar ltd 

ــه -  ــارة - رام الل ــة عط ــرب بلدي ــارة - ق ــوان : عط العن
ــطن  فلس

Address: Atarah -Near Atarah municipality 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : جوال 0599919197 

(852)

 Trade Mark No.:33955العالمة التجارية رقم :33955 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 24/06/2018التاريخ : 2018/06/24 

 ,In Respect of: corn, tuna, mushroom, dried fruitsمن اجل : ذرة، تونة، فطر، عجوة، فواكه مجففة 
dates 

 In the name of: Sharekat aljawabreh letejaretبأسم : رشكة الجوابرة لتجارة املواد الغذائية 
almwad alghethaeiah 

 Address: Bethlehemالعنوان : بيت لحم 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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(853)

 Trade Mark No.:33956العالمة التجارية رقم :33956 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 11/06/2018التاريخ : 2018/06/11 

 In Respect of: tobacco, cigarettes, maaselمن اجل : معسل، تبغ، سجائر، 

 In the name of: Breeze Tobacco companyبأسم : رشكو بريز توباكو للتبغ 

 Address: Bethlehemالعنوان : بيت لحم 

 Address for Services: Bethlehemعنوان التبليغ : بيت لحم 

(854)

 Trade Mark No.:33957العالمة التجارية رقم :33957 

 In Class: 14يف الصنف : 14 

 Date: 24/06/2018التاريخ : 2018/06/24 

 In Respect of: watches,braclets,metal necklesesمن اجل : الساعات واالساور والسناسل املعدنية 

 In the name of: mosaab shaher awad bakriبأسم : مصعب شاهر عوض بكري 

 Address: hebronالعنوان : الخليل عن بني سليم 

ت:   - املنــارة  دوار   - الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 
 0 2 -2 2 2 8 4 2 1

Address for Services: 
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(855)

 Trade Mark No.:33960العالمة التجارية رقم :33960 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 25/06/2018التاريخ : 2018/06/25 

والــراب  الطعــام  توفــري  خدمــات   : اجــل  مــن 
 . واملقاهــي 

In Respect of: FOOD AND COFEESHOP 
SERVICES 

ــي  ــد املعط ــم عب ــد الحلي ــد عب ــم : ارشف محم بأس
ــاور  ش

In the name of: ASHRAF MOHAMMAD AA 
SHAWAR 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل قرن الثور059888884 

 Address for Services: AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل قرن الثور059888884 

(856)

 Trade Mark No.:33961العالمة التجارية رقم :33961 

 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 25/06/2018التاريخ : 2018/06/25 

مــن اجــل : عــدد و ادوات يدويــة ) تــدار باليــد( أدوات قطــع ) 
ــة  ــاء ، أدوات حالق ــلحة بيض ــق( أس ــكاكن و املالع ــوك و الس الش

In Respect of: Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms;razors 

ــاء و  ــواد البن ــع م ــوري و أوالده لبي ــر الصان ــو عم ــة أب ــم : رشك بأس
الصحيــة  االدوات 

In the name of: SHAREKAT ABU OMAR ALSANORY W 
AWLADH L BAYA MAWAD ALBENAA W ALADWAT 
ALSEHAYA 

 Address: jenin - sanourالعنوان : جنن - صانور 

عنــوان التبليــغ : جنــن / بجانــب املحافظــة / عــامرة الســعد و 
ــري  الخ

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 



العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9 521

(857)

 Trade Mark No.:33962العالمة التجارية رقم :33962 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 25/06/2018التاريخ : 2018/06/25 

والقهــوة  الــكاكاو  الشــاي،  القهــوة،   : اجــل  مــن 
والدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛  الصناعيــة؛ 
ــز،  ــوب؛ الخب ــن الحب ــة م ــتحرضات املصنوع واملس
الخمــرية،  الدبــس؛  العســل،  الســكر،  املعجنــات؛ 
الخــل،  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛  مســحوق 
ــات،  ــج؛ الحلوي ــارات؛ والثل ــل(؛ البه الصلصات)تواب
الشــوكوالتة، البســكويت، املقرمشــات، البســكويت 
كعكــة  بالحليــب،  الشــوكوال  والرقيــق،  الهــش 
ــات  ــوكوال والحلوي ــك، الش ــرية، الكع ــه الصغ الفواك
مــع الكراميــل. العلكــة. البوظــة، واملثلجــات القابلــة 
لــألكل. الوجبــات الخفيفــة التــي أساســها الحبــوب، 
البوشــار، الشــوفان املطحــون، رقائــق الــذره، حبوب 
البــري،  لالســتهالك  املطبــوخ  القمــح  اإلفطــار، 
ــوفان  ــري، الش ــتهالك الب ــون لالس ــعري املطح الش
مطبــوخ  جــاودار  البــري،  لالســتهالك  املطبــوخ 

البــري  لالســتهالك 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice; Confectionery, chocolates, biscuits, 
crackers, wafers, milk compound chocolate, 
tarts, cakes, chocolate and confectioneries with 
caramel. 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. 

يف  ســانايي  جيــدا  ســيكوالتا  ســولن   : بأســم 
ســريكيتي  أنونيــم  تيكاريــت 

In the name of: Solen Cikolata Gida Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

العنــوان : 4. اورجانايــز ســانايي بولجيــي 83412 
ان او. لــو كاد ان او.4، شــيهيتكاميل، غــازي عنتــاب، 

تركيــا 

Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu 
Cad., No: 4, Sehitkamil Gaziantep TURKIYE 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - 
ص .ب 4472 البــرية 

Address for Services: 
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(858)

 Trade Mark No.:33965العالمة التجارية رقم :33965 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 25/06/2018التاريخ : 2018/06/25 

 In Respect of: chips (potato)من اجل : رقائق بطاطا 

 In the name of: Ahmad alwi ahmad altahhanبأسم : احمد علوي احمد الطحان 

 Address: alquds- alramالعنوان : القدس- الرام 

عنــوان التبليــغ : رام اللــه/ البالــوع/ عــامرة اســتنبول/ الطابــق 
الســادس 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

(859)

 Trade Mark No.:33966العالمة التجارية رقم :33966 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 25/06/2018التاريخ : 2018/06/25 

 In Respect of: (Chips (Potatoمن اجل : رقائق بطاطا 

 In the name of: Ahmad alwi ahmad altahhanبأسم : احمد علوي احمد الطحان 

 Address: alquds- alramالعنوان : القدس- الرام- أول ضاحية االقباط 

عنــوان التبليــغ : رام اللــه/ البالــوع/ عــامرة اســتنبول/ الطابــق 
الســادس 

Address for Services: 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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(860)

 Trade Mark No.:33967العالمة التجارية رقم :33967 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 25/06/2018التاريخ : 2018/06/25 

ــل  ــامل وتفعي ــه االع ــالن زادارة وتوجي ــه واالع ــل : الدعاي ــن اج م
ــي  ــاط املكتب النش

In Respect of: Advertising; business management; business 
administration; office functions 

 In the name of: emad zahir naef asfourبأسم : عامد زاهر نايف عصفور 

 Address: nablus - share’e sufyan - jawwal : 0598666614العنوان : نابلس - شارع سفيان - جوال : 0598666614 

 : Address for Services: nablus - share’e sufyan - jawwalعنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان - جوال : 0598666614 
0598666614 

(861)

 Trade Mark No.:33968العالمة التجارية رقم :33968 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 25/06/2018التاريخ : 2018/06/25 

مــن اجــل : مســتحرضات تبييــض األقمشــة ومــواد أخرى تســتعمل 
ــيل  ــل وج ــف وصق ــتحرضات تنظي ــس، مس ــل ويك املالب يف غس
وكشــط، صابــون، عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرضات تجميــل، 

غســول )لوشــن( للشــعر، منظفــات أســنان 

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: SHARIKT BARHAM WAAWLADEHبأسم : رشكة برهم واوالده للمنظفات والتجاره العامة 
LILMONTHFAT WAALTEJARA ALAMEH 

 Address: QALQELYA . SOFEEN . TELL :0599686270العنوان : قلقيليه - شارع صوفن تلفون :0599686270 

 Address for Services: QALQELYA . SOFEEN . TELLعنوان التبليغ: قلقيليه- شارع صوفن تلفون :0599686270 
:0599686270 
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(862)

 Trade Mark No.:33970العالمة التجارية رقم :33970 

 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 26/06/2018التاريخ : 2018/06/26 

مــن اجــل : امليــاه املعدنيــه والغازيــه وغــري ذلــك مــن 
املروبــات 

In Respect of: mineral and carbonated water or any 
other drinks 

 In the name of: SHAREKT AZALMOUTبأسم : رشكة الزملوط للتوزيع م . خ .م 
LELTAWZE’A M . KH . M 

 Address: NABLUS - ALMANTEKA ALSENA’AEHالعنوان : نابلس املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - املنطقه الصناعية 

(863)

 Trade Mark No.:33971العالمة التجارية رقم :33971 

 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 26/06/2018التاريخ : 2018/06/26 

مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات البســاتن 
الحيــة،  الحيوانــات  الــواردة يف فئــات أخــرى،  والغابــات غــري 
والزهــور  والنباتــات  البــذور  الطازجــة،  والخــرضوات  الفواكــه 
الطبيعيــة، املــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعري املنبــت 

)امللــت(. 

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: SHAREKT AZALMOUT LELTAWZE’A Mبأسم : رشكة الزملوط للتوزيع م . خ .م 
. KH . M 

 Address: NABLUS - ALMANTEKA ALSENA’AEHالعنوان : نابلس املنطقة الصناعية 

_ت  ســفيان  ش  .نابلــس  ابوصالحــة  شــريين   : التبليــغ  عنــوان 
 0599592991

Address for Services: 
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(864)

 Trade Mark No.:33972العالمة التجارية رقم :33972 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 26/06/2018التاريخ : 2018/06/26 

مــن اجــل : الحليــب ومنتجــات الحليــب, املروبــات 
التــي اساســها او اكرهــا مــن الحليــب 

In Respect of: Milk and milk products, milk beverages 
with high milk content 

 In the name of: CANDIAبأسم : كانديا 

 Address:  1-3 rue des italiens, 75009 Paris, Franceالعنوان :  1-3 رو ديس ايتالينز, 75009 باريس, فرنسا  

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 : عنــوان التبليــغ
Al-Beereh

Address for Services: 

ــر  ــر واالحم ــيل واالصف ــون الكح ــى الل ــة ع ــتمل العالم تش
ــر  واالصف

(865)

 Trade Mark No.:33978العالمة التجارية رقم :33978 

 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 26/06/2018التاريخ : 2018/06/26 

 In Respect of: Tobacco; Smokers’ Articles; Matchesمن اجل : التبغ وأدوات املدخنن وأعواد الثقاب 

مســاهمة  والتســويق  لالراجيــل  املدخــن  ركــن  رشكــة   : بأســم 
صيــة  خصو

In the name of: Sharekat Rukon Almudakhin Lelarajel Wal 
tasweeq Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Shar’e Rukab Bjaneb Albank Alahliالعنوان : رام الله شارع ركب بجانب البنك األهيل األردين 
Alordni 

عنــوان التبليــغ : رام اللــه عــامرة الفهــد الطابــق الســابع مكتــب رقــم 
6 جــوال 0598139233 

Address for Services: 
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(866)

 Trade Mark No.:33979العالمة التجارية رقم :33979 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 27/06/2018التاريخ : 2018/06/27 

 In Respect of: SWEETSمن اجل : الحلقوم ، نوجا ، املن والسلوى 

 In the name of: SHAREKEIT AFEF SHOQO WA AWLADEHبأسم : رشكة عفيف شقو واوالده 

 : Address: NABLUS - SHARE’E HEFA - JAWWALالعنوان : نابلس -شارع حيفا ، جوال : 0599186816 
0599186891 

 Address for Services: NABLUS - SHARE’E HEFA - JAWWALعنوان التبليغ : نابلس -شارع حيفا ، جوال : 0599186816 
: 0599186891 

(867)

 Trade Mark No.:33982العالمة التجارية رقم :33982 

 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 28/06/2018التاريخ : 2018/06/28 

ــدا  ــركات )ع ــدد اآلالت– املح ــل : اآلالت وع ــن اج م
األرض(  عــى  تســري  التــي  العربــات  محــركات 
ــات  ــة بالعرب ــدا الخاص ــيور اآلالت– )ع ــالت وس وص
التــي تســري عــى األرض( اآلالت واألدوات الزراعيــة 
الكبــرية– أجهــزة التفريــغ )أجهــزة الحواضــن( العــدد 
ــة  ــزة ميكانيكي ــايئ– جه ــرك كهرب ــل مبح ــي تعم الت
ــة  ــط األغذي ــن وخل ــزة طح ــخ– جه ــة للمطب كهربائي
الكهربائيــة-  الــن  مطاحــن  الفواكــه–  عصــارات 

الغســاالت . 

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: SHAREKAT AL KUFFASH LEبأسم : رشكة الخفش للتجاره ومواد البناء 
LE AL- TEJARA WA MAWAD AK BENA’A 

 Address: NABLUSالعنوان : نابلس - املنطقة الصناعية 

 Address for Services: NABLUSعنوان التبليغ : نابلس - املنطقة الصناعية 
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(868)

 Trade Mark No.:33983العالمة التجارية رقم :33983 

 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 28/06/2018التاريخ : 2018/06/28 

مــن اجــل : معــادن غــري نفيســة وكل خليــط منهــا، 
معدنيــة،  متنقلــة  مبــاين  معدنيــة،  بنــاء  مــواد 
مــواد معدنيــة لخطــوط الســكك الحديديــة، حبــال 
ــة،  ــري نفيس ــادن غ ــن مع ــة م ــري كهربائي ــالك غ وأس
مصنوعــات حــدادة، خــردوات معدنيــة صغــرية، 
مواســري وأنابيــب معدنيــة، خزائــن حفــظ الوثائــق 
واألشــياء الثمينــة، منتجــات مصنوعــة مــن معــادن 
ــات  ــرى، خام ــات أخ ــري واردة يف فئ ــة غ ــري نفيس غ

ــادن.  مع

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: SHAREKAT AL KUFFASH LEبأسم : رشكة الخفش للتجاره ومواد البناء 
LE AL- TEJARA WA MAWAD AK BENA’A 

 Address: NABLUSالعنوان : نابلس - املنطقة الصناعية 

 Address for Services: NABLUSعنوان التبليغ : نابلس - املنطقة الصناعية 

 (869)

 Trade Mark No.:33984العالمة التجارية رقم :33984 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 28/06/2018التاريخ : 2018/06/28 

ــال  ــالن يف مج ــة واالع ــات الدعاي ــل : خدم ــن اج م
بيــع املالبــس 

In Respect of: service advertising in clothing 
markting 

لاللبســة  شــاور  وحســام  بســام  رشكــة   : بأســم 
هــزة  لجا ا

In the name of: BASAM WA HUSSAM FOR 
READY CLOTHES 

 Address: HEBRON WADI AL TOUFFAHالعنوان : الخليل وادي التفاح 

 Address for Services: HEBRON WADI ALعنوان التبليغ : الخليل وادي التفاح 
TOUFFAH 
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(870)

 Trade Mark No.:33985العالمة التجارية رقم :33985 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 28/06/2018التاريخ : 2018/06/28 

، وااليــواء  مــن اجــل : خدمــات توفــري االطعمــة واملروبــات 
املؤقــت، املطاعــم، بــار، حانــة صغــرية، بــارات الوجبــات الخفيفــة، 
مقاهــي، كافيترييــات، مقاصــف، مطاعــم ذات الخدمــة الذاتيــة 
ومطاعــم الوجبــات الرسيعــة؛ وخدمــات تقديــم الطعــام والــراب؛ 
ــالل  ــن خ ــام م ــب الطع ــات طل ــم خدم ــم؛ وتقدي ــات املطاع وخدم

ــوب.  ــبكة الحاس ــى ش ــارش ع ــال املب االتص

In Respect of: / Services for providind food and drink; 
temporary accomodation bar, bistro, snack bars, cafes, 
cafeterias, canteens, self-service restaurants and fast-food 
outlets; services for providing food and drink; catering 
services; the provision of food-ordering services through an 
on-line computer network. 

بأســم : رشكــة اســل للخدمــات اللوجســتية املســاهمة الخصوصيــة 
املحــدودة 

In the name of: Sharket Assl Lil Khadmat Al Logistics 

 Address: Ramallah - Palestineالعنوان : رام الله - فلسطن 

للخدمــات  اتقــان   - نســناس  مــارك  املحامــي   : التبليــغ  عنــوان 
ط3   - التجــاري  اللــه  رام  بــرج  اللــه  رام   - االستشــارية 

Address for Services: 

(871)

 Trade Mark No.:33986العالمة التجارية رقم :33986 

 In Class: 14يف الصنف : 14 

 Date: 28/06/2018التاريخ : 2018/06/28 

ــع  ــا، البضائ ــة به ــبائك الخاص ــة والس ــادن النفيس ــل : املع ــن اج م
املصنوعــة مــن تلــك املعــادن واملطليــة بهــا )عــدا أدوات القطــع– 
الشــوك– املالعــق( املجوهــرات واألحجــار الكرميــة- الســاعات 
ويرهــا مــن العــدد الخاصــة، قيــاس الوقــت- صنــاف املجوهــرات 
)العقــود(  القالئــد  )الغوايــش(  األســاور  مثــل  )زينــة(  املقلــدة 

ــيك(.  ــوس املش ــربوش )ب ال

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: FAISAL YAHYA ABDELGHANI ABUبأسم : فيصل يحيى عبد الغني ابو سمره 
SAMRA 

 : Address: RAMALLAH AL MASYOUN - JAWALالعنوان : رام الله - املصيون - جوال : 0598345752 
0598345752 

 Address for Services: RAMALLAH AL MASYOUN - JAWALعنوان التبليغ : رام الله - املصيون - جوال : 0598345752 
: 0598345752 
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(872)

 Trade Mark No.:33987العالمة التجارية رقم :33987 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 28/06/2018التاريخ : 2018/06/28 

االصطناعيــة؛  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة   : اجــل  مــن 
والفطائــر  الخبــز  الشــوكوال؛  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛ 
والحلويــات؛ التورتــات )كيــك بالفواكــه(؛ ألــواح الحبــوب؛ الدقيــق 
ــة؛  ــات املثلج ــوب؛ الحلوي ــن الحب ــة م ــتحرضات املصنوع واملس
الخبيــز؛  الخمــرية ومســحوق  النحــل والعســل األســود؛  عســل 
ــج؛  ــارات؛ الثل ــل(؛ البه ــات )التواب ــل والصلص ــردل؛ الخ ــح؛ الخ املل

الكعــك؛ الكيــك؛ الســكاكر؛ الكعــك املحــى. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; chocolate; bread, pastries and confectionery; 
tarts; cereal bars; flour and preparations made from cereals; 
edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces, condiments; spices; ice; buns; cakes; candy; 
cookies. 

 In the name of: HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.Lبأسم : هيجوس دي أنطونيو جوان، إس.إل 

العنــوان : كامــي دي ال فونــت، 3 46720 فياللونغــا )فالنســيا( / 
إســبانيا 

Address: Camي de la Font, 3 46720 Villalonga (Valencia) / 
SPAIN 

عنــوان التبليــغ : ســامس للملكيــة الفكريــة ص ب 219 نابلــس 
_فلســطن 

Address for Services: 

( 873)

 Trade Mark No.:33989العالمة التجارية رقم :33989 

 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 01/07/2018التاريخ : 2018/07/01 

ــتحرضات  ــعر - مس ــوالت للش ــور –غس ــون- العط ــل : الصاب ــن اج م
تجميــل– الزيــوت العطريــة – منظفــات اســنان – مســتحرضات 
تجميــل للعنايــة بالبــرة – مناديــل ورقيــة مربــة بغســوالت 
)لوشــن( تجميليــة - منظفــات بخــالف املســتخدمة يف العمليــات 
التصنيعيــة ولغايــات طبيــة – غــزل قطنــي واعــواد قطــن الغــراض 
 – املالبــس  لغســيل  ومــواد  قــر  مســتحرضات   – التجميــل 

ــنفرة.  ــواد س ــيل وم ــل وج ــف وصق ــتحرضات تنظي مس

In Respect of: Soaps; perfumery; hair lotions; cosmetics; 
essential oils, dentifrices; cosmetics preparations for skin 
care; tissues impregnated with cosmetic lotions; detergents 
other than for use in manufacturing operations and for medical 
purposes; cotton wool and cotton sticks for cosmetic purposes; 
bleaching preparations and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations. 

 In the name of: Napco National (C.J.S.C)بأسم : رشكة نابكو الوطنية )مساهمة مقفلة( 

ــة،  ــة الصناعي ــرب – املنطق ــام الخ ــق الدم ــام – طري ــوان : الدم العن
ــعودية  ــة الس ــة العربي اململك

Address: Al Dammam, Al Dammam Al Khobar Highway, 
Industrial Area, Saudi Arabia 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 
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( 874)

 Trade Mark No.:33990العالمة التجارية رقم :33990 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 01/07/2018التاريخ : 2018/07/01 

مــن اجــل : املســتحرضات الصحيــة لالســتعامل الطبــي; حفاضــات 
وفــوط االطفــال عــى شــكل رساويــل مــن الــورق والســيليلوز 
فــوط   – بالســلس  للمصابــن  فــوط   – واحــدة  مــرة  تســتخدم 
وكــامدات صحيــة – ضامضــات حيــض - ســدادات قطنيــة للحيــض 

ــار.  ــات للكب - حفاض

In Respect of: Sanitary preparations for medical purposes; 
diapers-pants (babies); babies napkin-pants; bandages for 
menstruation; napkins for incontinent; sanitary napkins. 
Sanitary pads; sanitary towels. 

 In the name of: Napco National (C.J.S.C)بأسم : رشكة نابكو الوطنية )مساهمة مقفلة( 

ــة،  ــة الصناعي ــرب – املنطق ــام الخ ــق الدم ــام – طري ــوان : الدم العن
ــعودية  ــة الس ــة العربي اململك

Address: Al Dammam, Al Dammam Al Khobar Highway, 
Industrial Area, Saudi Arabia 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 

( 875)

 Trade Mark No.:33992العالمة التجارية رقم :33992 

 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 01/07/2018التاريخ : 2018/07/01 

ــذه  ــن ه ــة م ــع مصنوع ــوى وبضائ ــورق املق ــورق وال ــل : ال ــن اج م
املــواد )غــري واردة يف الفئــات االخــرى( – مناشــف للوجــه مــن 
الــورق – ورق تواليــت – مناشــف مــن الــورق – مناديــل مــن الــورق 
للموائــد – اكيــاس نفايــات مــن الــورق او مــن البالســتيك – اكيــاس 
مــن الــورق او مــن البالســتيك للتغليــف – اكيــاس للــف او للتغليــف 
– اغطيــة بالســتيك الصقــة قابلــة للتمــدد – رقائــق بالســتيك 

للتغليــف – ورق الربشــامن. 

In Respect of: Paper; cardboard and goods made from these 
materials(not included in other classes); Face towels of paper; 
Parchment paper; toilet paper; towels of paper; table napkins 
of paper; garbage bags of paper or of plastics; bags of paper 
or of plastics for packaging; Oven bags; sacks and bags for 
wrapping and packaging; plastic cling film extensible; plastic 
film for wrapping. 

 In the name of: Napco National (C.J.S.C)بأسم : رشكة نابكو الوطنية )مساهمة مقفلة( 

ــة،  ــة الصناعي ــرب – املنطق ــام الخ ــق الدم ــام – طري ــوان : الدم العن
ــعودية  ــة الس ــة العربي اململك

Address: Al Dammam, Al Dammam Al Khobar Highway, 
Industrial Area, Saudi Arabia 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 
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( 876)

 Trade Mark No.:33993العالمة التجارية رقم :33993 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 01/07/2018التاريخ : 2018/07/01 

مــن اجــل : املســاعدة واالستشــارات يف ادارة االعــامل التجاريــة 
او الصناعيــة – الدعايــة واالعــالن – تنظيــم املعــارض لغايــات 

ــة.  ــة او دعائي تجاري

In Respect of: Business management assistance; commercial or 
industrial management assistance; advertising; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes. 

 In the name of: Napco National (C.J.S.C)بأسم : رشكة نابكو الوطنية )مساهمة مقفلة( 

ــة،  ــة الصناعي ــرب – املنطق ــام الخ ــق الدم ــام – طري ــوان : الدم العن
ــعودية  ــة الس ــة العربي اململك

Address: Al Dammam, Al Dammam Al Khobar Highway, 
Industrial Area, Saudi Arabia 

عنــوان التبليــغ : ســابا ورشكاهــم للملكيــة الفكريــة - ص .ب 4472 
البــرية 

Address for Services: 

( 877)

 Trade Mark No.:33995العالمة التجارية رقم :33995 

 In Class: 45يف الصنف : 45 

 Date: 01/07/2018التاريخ : 2018/07/01 

مــن اجــل : خدمــات قانونيــة، خدمــات أمنيــة لحاميــة املمتلــكات 
آخــرون  يقدمهــا  واجتامعيــة  شــخصية  خدمــات  واألفــراد، 
تلبيــة لحاجــات األفــراد، وتتضمــن هــذه الفئــة بصفــة خاصــة 
الخدمــات التــي يوفرهــا املحامــون لألفــراد ومجموعــات مــن 
ــات  ــاة , خدم ــة, محام ــات التجاري ــامت واملؤسس ــراد واملنظ األف
االستشــارات القانونيــة , خدمــات املرافعــات , استشــارات امللكيــة 
الفكريــة ، ترخيــص امللكيــة الفكريــة ، خدمــات الرقابــة يف مجــال 

امللكيــة الفكريــة ، ادارة حقــوق النــر والتاليــف. 

In Respect of: Legal services,Litigation services; security 
services for the protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals, this class includes, in particular services rendered 
by lawyers to individuals groups of individuals, organizations 
and enterprises ,Intellctual Property consultancy , IP licencing , 
IP watching service , Management copy right. 

 In the name of: Khalil esam khalil farranبأسم : خليل عصام خليل فران 

العــدل- عــامرة ســعد  الشهداء-شــارع  - دوار  نابلــس   : العنــوان 
الديــن - الطابــق الرابــع 

Address: Nablus - Al Shuhadaa Circle - Al Adl Street - Saad Al 
Din Building - 4th Floor 

عنــوان التبليــغ : نابلــس - دوار الشهداء-شــارع العــدل- عــامرة ســعد 
الديــن - الطابــق الرابــع 

Address for Services: Nablus - Al Shuhadaa Circle - Al Adl 
Street - Saad Al Din Building - 4th Floor 
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( 878)

 Trade Mark No.:33997العالمة التجارية رقم :33997 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 02/07/2018التاريخ : 2018/07/02 

 In Respect of: providing legal and scientificمن اجل : خدمات قانونية وعلمية 
services 

 In the name of: reem ehsan mahmood sawaftaبأسم : ريم احسان محمود صوافطة 

 Address: nablus- sufyan s.t/al-naya center /7th floorالعنوان : نابلس-شارع سفيان-عامرة النايا -الطابق السابع 

-الطابــق  النايــا  ســفيان-عامرة  نابلس-شــارع   : التبليــغ  عنــوان 
الســابع 

Address for Services: nablus- sufyan s.t/al-naya center /7th 
floor 

الحاميــة  حــق  اصحابهــا  اليعطــي  العالمــة  هــذه  تســجيل  ان 
املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

( 879)

 Trade Mark No.:34005العالمة التجارية رقم :34005 

 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 03/07/2018التاريخ : 2018/07/03 

مــن اجــل : املروبــات الغــري كحوليــة, مبــا فيهــا املروبــات 
املنعشــة ومروبــات الطاقــة, املروبــات التــي اساســها بروتــن 
ــاط(  ــة النش ــاط وقليل ــة النش ــة )عالي ــات الرياضي ــواي واملروب ال
الغازيــة,  وامليــاه  املعدنيــة  امليــاه  الرياضيــة,  للمتطلبــات 
الفاكهــة,  مروبــات  الفاكهــة,  وعصائــر  الفاكهــة   مروبــات 
الرحائــق, الــراب واملســتحرضات االخــرى لعمــل املروبــات, 
غــري  املروبــات  لصنــع  فــوارة  وأقــراص  العصائــر  مســاحيق 

والكوكتيــالت  الكحوليــة 

In Respect of: Non-alcoholic beverages, including refreshing 
drinks, energy drinks, whey-based and isotonic drinks 
(hypertonic and hypotonic)  for sporting requirements; mineral 
and aerated waters; fruit beverages and fruit juices, fruit drinks, 
nectars, syrups and other  preparations for making beverages, 
juice powders and effervescent tablets for making non-
alcoholic beverages and cocktails 

 In the name of: International Foodstuffs Co. LLCبأسم : الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

العنــوان : شــارع الوحــدة, املنطقــة الصناعيــة رقــم 1, ص.ب: 
املتحــدة  العربيــة  االمــارات  الشــارقة,   ,4115

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 
4115, Sharjah, United Arab Emirates 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
Beereh

Address for Services: 
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( 880)

 Trade Mark No.:34006العالمة التجارية رقم :34006 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 03/07/2018التاريخ : 2018/07/03 

ــويل(؛  ــري كح ــراب )الغ ــام وال ــم الطع ــات تقدي ــل : خدم ــن اج م
الصغــرية  الفنــادق  الفنــادق,  املؤقتــة,  االقامــة  خدمــات 
او  املؤقتــة  املطاعــم  املطاعــم,  الكافاترييــات,  )املوتيــالت(, 
)الخدمــة  املطاعــم  النــزل,  املقاهــي,  )الكانتينــات(,  املتنقلــة 
 الذاتيــة(, مطاعــم الخدمــة الذاتيــة, مطاعــم تقديــم الوجبــات 

لخفيفــة  ا

In Respect of: Services for providing food and drink (non-
alcoholic); temporary accommodations, hotels, Motels, 
Cafeterias, Restaurants,  Canteens, Cafes, Boarding Houses, 
Restaurants (self services), self service restaurants, Snack-bars 

 In the name of: International Foodstuffs Co. LLCبأسم : الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م. 

العنــوان : شــارع الوحــدة, املنطقــة الصناعيــة رقــم 1, ص.ب: 
املتحــدة  العربيــة  االمــارات  الشــارقة,   ,4115

Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 
4115, Sharjah, United Arab Emirates 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
Beereh

Address for Services: 

( 881)

 Trade Mark No.:34007العالمة التجارية رقم :34007 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 03/07/2018التاريخ : 2018/07/03 

مــن اجــل : خدمــات املقاهــي, خدمــات التزويــد 
بالطعــام والــراب, املطاعــم 

In Respect of: Cafés, Catering (Food and drink 
–), Restaurants 

 In the name of: Sushi Terminal Limitedبأسم : رشكة سويش تريمينال املحدودة 

العنــوان : شــارع دي كاســرو 300, ص.ب 8, رود 
ــة  ــذراء الربيطاني ــزر الع ــوال, ج ــاون, تورت ت

Address: Di Castro Street 300, P.O Box 8, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 882)

 Trade Mark No.:34008العالمة التجارية رقم :34008 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 03/07/2018التاريخ : 2018/07/03 

الرياضيــة,  واألنشــطة  التدريــب  خدمــات  تقديــم   : اجــل  مــن 
تنظيــم املؤمتــرات واملعــارض لألغــراض الثقافيــة والتعليميــة, 
البدنيــة, باالخــص, تقديــم  نــوادي الصحــة واللياقــة  خدمــات 
ــة  ــاالت  اللياق ــدات يف مج ــامت واملع ــق والتعلي ــات واملراف خدم
ــة,  ــاب الرياضي ــة األلع ــات صال ــة, خدم ــن البدني ــة والتامري البدني
ــة,  ــطة الرفيهي ــق لألنش ــري مراف ــة, توف ــوادي الصحي ــات الن خدم
والرياضــات  الســباحة  لحاممــات  والخدمــات  املرافــق  توفــري 

ــة  املائي

In Respect of: providing of training & sporting activities, 
arranging  conferences and organizing exhibitions for cultural 
and  educational  purposes, health and fitness club services, 
 namely, providing services, facilities, instruction and  equipment 
in the fields of fitness  and physical exercise,  Gymnasium, health 
club services, providing facilities for recreation  activities, 
providing facilities and  services for swimming  pools and water 
sports 

واملنتجعــات  الفنــادق  الدارة  الدوليــة  ســفري  رشكــة   : بأســم 
)ش.ذ.م.م(  

In the name of: Safir International Hotel & Resorts Management 
L.L.C 

العنــوان : مكتــب رقــم 1612 – ملــك الصيــاح وابنــاؤه لالســتثامر – 
بزنــس بــاي – ديب – االمــارات العربيــة املتحــدة 

Address: Office no. 1612 - Sayyah & his sons for Investment - 
Business Bay - Dubai - UAE 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
Beereh

Address for Services: 

 ( 883)

 Trade Mark No.:34009العالمة التجارية رقم :34009 

 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 03/07/2018التاريخ : 2018/07/03 

ــم,  ــات املطاع ــادق, خدم ــات الفن ــل : خدم ــن اج م
ــام  ــم الطع ــات تقدي ــة, خدم ــار والصال ــات الب خدم
اإلقامــة  خدمــات  املطاعــم,  خدمــات  والــراب؛ 

املؤقتــة 

In Respect of: Hotel services, catering, bar and 
lounge services, Services for providing food and 
drink; restaurant,  temporary accommodation 

الفنــادق  الدارة  الدوليــة  ســفري  رشكــة   : بأســم 
)ش.ذ.م.م(   واملنتجعــات 

In the name of: Safir International Hotel & 
Resorts Management L.L.C 

الصيــاح  ملــك   –  1612 رقــم  مكتــب   : العنــوان 
وابنــاؤه لالســتثامر – بزنــس بــاي – ديب – االمــارات 

املتحــدة  العربيــة 

Address: Office no. 1612 - Sayyah & his sons for 
Investment - Business Bay - Dubai - UAE 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh

Address for Services: 
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( 884)

 Trade Mark No.:34010العالمة التجارية رقم :34010 

 In Class: 44يف الصنف : 44 

 Date: 03/07/2018التاريخ : 2018/07/03 

عالجــات  تقديــم  باألخــص,  املنتجعــات,  خدمــات   : اجــل  مــن 
الوجــه والشــعر والبــرة والجســم, خدمــات املانيكــري والباديكــري, 
خدمــات  التجميــل,  صالونــات  وخدمــات  التدليــك,  وخدمــات 

العنايــة بالصحــة والجــامل للبــر 

In Respect of: Spa services, namely, providing facial, hair, skin 
and body treatments, manicure and pedicure services, massage 
services,  beauty salon services, hygienic and beauty care for 
human beings 

واملنتجعــات  الفنــادق  الدارة  الدوليــة  ســفري  رشكــة   : بأســم 
)ش.ذ.م.م(  

In the name of: Safir International Hotel & Resorts 
Management L.L.C 

العنــوان : مكتــب رقــم 1612 – ملــك الصيــاح وابنــاؤه لالســتثامر – 
بزنــس بــاي – ديب – االمــارات العربيــة املتحــدة 

Address: Office no. 1612 - Sayyah & his sons for Investment - 
Business Bay - Dubai - UAE 

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-  : التبليــغ  عنــوان 
Beereh

Address for Services: 

( 885)

 Trade Mark No.:34011العالمة التجارية رقم :34011 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 03/07/2018التاريخ : 2018/07/03 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparations for human useمن اجل : املستحرضات الصيدالنية لالستعامل البري. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويرسا 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 

( 886)

 Trade Mark No.:34011العالمة التجارية رقم :34011 

 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 03/07/2018التاريخ : 2018/07/03 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparations for human useمن اجل : املستحرضات الصيدالنية لالستعامل البري. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويرسا 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن
74,رام اللــه 

Address for Services: 



536العدد الثاين والعرشون   |   2018/9/9

( 887)

 Trade Mark No.:34012العالمة التجارية رقم :34012 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 04/07/2018التاريخ : 2018/07/04 

ــامل  ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واالع ــات الدعاي ــل : خدم ــن اج م
االعــامل  الدارة  املســاعدة  خدمــات  املكتبــي؛  العمــل  وتفعيــل 
تنظيــم  تجاريــة؛  او  صناعيــة  لــركات  التجاريــة  االنشــطة  او 
ــات  ــة، الخدم ــة او التجاري ــات االعالني ــة للغاي ــارض التجاري املع
الرويجيــة املقدمــة مــن قبــل رشكــة تجاريــة مــن خــالل اصــدار 
املســاعدة  خدمــات  للعمــالء؛  التجاريــة  املحــالت  بطاقــات 
لتشــغيل رشكــة تجاريــة عــى مبــدأ االمتيــاز؛ عــرض املنتوجــات؛ 
ترويــج املبيعــات )الطــراف اخــرى(؛ املبيعــات يف مــزادات عامــة؛ 
املســاعدة  خدمــات  التســوق؛  مراكــز  ادارة  وخدمــات  ترويــج 
مــن  معالجــة  طلبــات  مــن  تتكــون  التــي  التجاريــة  لالنشــطة 
ــر؛  ــترياد والتصدي ــة؛ وكاالت االس ــاالت عاملي ــبكات اتص ــالل ش خ
التوريــد  خدمــات  كمبيوتــرات؛  شــبكة  عــى  املبــارش  االعــالن 
لــركات  والخدمــات  املنتوجــات  )رشاء  االخــرى  لالطــراف 
اخــرى(؛ توزيــع العينــات؛ ادارة امللفــات املحوســبة؛ العالقــات 
ــري االت  ــات؛ تاج ــة؛ وكاالت االعالن ــاء التجاري ــة؛وكاالت االنب العام
البيــع؛ تأجــري املســاحات اإلعالنيــة؛ نــر مــواد الدعايــة واإلعــالن؛ 
الدعايــة واالعــالن يف مجــال النقــل واملواصــالت؛ خدمــات نقــل 
تنظيــم  خــامت  االجــرة؛  بســيارة  النقــل  خدمــات  املســافرين؛ 
ــيارة  ــز س ــات حج ــري خدم ــل؛ توف ــز للنق ــات الحج ــالت؛ خدم الرح
االجــرة عــن طريــق تطبيقــات الهاتــف واإلنرنــت؛ ترويــج وإعــالن 
خدمــات نقــل الــركات بســيارة األجــرة التاكــي/ الطلب؛ املســاعدة 
ــات  ــن يف ملف ــات لالخري ــن املعلوم ــث ع ــامل؛ البح يف إدارة األع
حاســوب؛  بيانــات  قواعــد  يف  املعلومــات  تجميــع  حاســوب؛ 
ــاعدة يف إدارة  ــالن؛ املس ــة واإلع ــدة الدعاي ــري أعم ــخ؛ تحض النس
األعــامل التجاريــة أو الصناعيــة؛ إدارة أعــامل فنــاين التمثيــل؛ 
اإلعــالن بالربيــد املبــارش؛ تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــالن؛ نســخ 
ــالن  ــة واإلع ــات؛ الدعاي ــق اإلعالن ــوق؛ لص ــات الس ــق؛ دراس الوثائ
الخارجــي؛ إســتطالعات الــرأي؛ تنظيــم املعلومــات يف قواعــد 
بيانــات حاســوب؛ نــر نصــوص الدعايــة واإلعــالن؛ وكاالت البيــع 
وترتيــب خدمــات البيــع؛ خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي 
طريقــة كانــت؛ خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، 

ــا.  ــا و رشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك وذل

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 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: Sharket Alnadi Lelbarmaji o AlKhadamat Alبأسم : رشكة النادي للربمجة والخدمات االلكرنية م.خ. م 
Elktronye l.t.d 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

لخدمــات  إتقــان  الفــار-  أدهــم  املحامــي   : التبليــغ  عنــوان 
ط3  التجــاري-  اللــه  رام  بــرج  اإلستشــارية- 

Address for Services: 
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( 888)

 Trade Mark No.:34012العالمة التجارية رقم :34012 

 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 04/07/2018التاريخ : 2018/07/04 

ــامل  ــه األع ــالن وإدارة وتوجي ــة واالع ــات الدعاي ــل : خدم ــن اج م
االعــامل  الدارة  املســاعدة  خدمــات  املكتبــي؛  العمــل  وتفعيــل 
تنظيــم  تجاريــة؛  او  صناعيــة  لــركات  التجاريــة  االنشــطة  او 
ــات  ــة، الخدم ــة او التجاري ــات االعالني ــة للغاي ــارض التجاري املع
الرويجيــة املقدمــة مــن قبــل رشكــة تجاريــة مــن خــالل اصــدار 
املســاعدة  خدمــات  للعمــالء؛  التجاريــة  املحــالت  بطاقــات 
لتشــغيل رشكــة تجاريــة عــى مبــدأ االمتيــاز؛ عــرض املنتوجــات؛ 
ترويــج املبيعــات )الطــراف اخــرى(؛ املبيعــات يف مــزادات عامــة؛ 
املســاعدة  خدمــات  التســوق؛  مراكــز  ادارة  وخدمــات  ترويــج 
مــن  معالجــة  طلبــات  مــن  تتكــون  التــي  التجاريــة  لالنشــطة 
ــر؛  ــترياد والتصدي ــة؛ وكاالت االس ــاالت عاملي ــبكات اتص ــالل ش خ
التوريــد  خدمــات  كمبيوتــرات؛  شــبكة  عــى  املبــارش  االعــالن 
لــركات  والخدمــات  املنتوجــات  )رشاء  االخــرى  لالطــراف 
اخــرى(؛ توزيــع العينــات؛ ادارة امللفــات املحوســبة؛ العالقــات 
ــري االت  ــات؛ تاج ــة؛ وكاالت االعالن ــاء التجاري ــة؛وكاالت االنب العام
البيــع؛ تأجــري املســاحات اإلعالنيــة؛ نــر مــواد الدعايــة واإلعــالن؛ 
الدعايــة واالعــالن يف مجــال النقــل واملواصــالت؛ خدمــات نقــل 
تنظيــم  خــامت  االجــرة؛  بســيارة  النقــل  خدمــات  املســافرين؛ 
ــيارة  ــز س ــات حج ــري خدم ــل؛ توف ــز للنق ــات الحج ــالت؛ خدم الرح
االجــرة عــن طريــق تطبيقــات الهاتــف واإلنرنــت؛ ترويــج وإعــالن 
خدمــات نقــل الــركات بســيارة األجــرة التاكــي/ الطلب؛ املســاعدة 
ــات  ــن يف ملف ــات لالخري ــن املعلوم ــث ع ــامل؛ البح يف إدارة األع
حاســوب؛  بيانــات  قواعــد  يف  املعلومــات  تجميــع  حاســوب؛ 
ــاعدة يف إدارة  ــالن؛ املس ــة واإلع ــدة الدعاي ــري أعم ــخ؛ تحض النس
األعــامل التجاريــة أو الصناعيــة؛ إدارة أعــامل فنــاين التمثيــل؛ 
اإلعــالن بالربيــد املبــارش؛ تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــالن؛ نســخ 
ــالن  ــة واإلع ــات؛ الدعاي ــق اإلعالن ــوق؛ لص ــات الس ــق؛ دراس الوثائ
الخارجــي؛ إســتطالعات الــرأي؛ تنظيــم املعلومــات يف قواعــد 
بيانــات حاســوب؛ نــر نصــوص الدعايــة واإلعــالن؛ وكاالت البيــع 
وترتيــب خدمــات البيــع؛ خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي 
طريقــة كانــت؛ خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغــري، 

ــا.  ــا و رشائه ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك وذل

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 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: Sharket Alnadi Lelbarmaji o AlKhadamat Alبأسم : رشكة النادي للربمجة والخدمات االلكرنية م.خ. م 
Elktronye l.t.d 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

لخدمــات  إتقــان  الفــار-  أدهــم  املحامــي   : التبليــغ  عنــوان 
ط3  التجــاري-  اللــه  رام  بــرج  اإلستشــارية- 

Address for Services: 
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( 889)

 Trade Mark No.:34013العالمة التجارية رقم :34013 

 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 04/07/2018التاريخ : 2018/07/04 

حــول  معلومــات  االلكــروين،  الربيــد  اإلتصــاالت،   : اجــل  مــن 
اإلتصــاالت، خدمــات النــداء األيل )عــرب الراديــو أو التلفــون أو 
وســائل اإلتصــاالت اإللكرونيــة األخــرى(، توفــري الوصــول اىل 
قاعــدة البيانــات، توفــري قنــوات االتصــال لخدمــات التســوق عــن 

ــاالت.  ــول االتص ــات ح ــري معلوم ــد، توف بع

In Respect of: Telecommunications; Electronic mail; 
information about telecommunications; Paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communication]; 
Providing access to databases; Providing telecommunication 
channels for teleshopping services; Telecommunication 
(Information about —). 

 In the name of: Sharket Alnadi Lelbarmaji o AlKhadamat Alبأسم : رشكة النادي للربمجة والخدمات االلكرنية م.خ. م 
Elktronye l.t.d 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

لخدمــات  إتقــان  الفــار-  أدهــم  املحامــي   : التبليــغ  عنــوان 
ط3  التجــاري-  اللــه  رام  بــرج  اإلستشــارية- 

Address for Services: 

( 890)

 Trade Mark No.:34013العالمة التجارية رقم :34013 

 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 04/07/2018التاريخ : 2018/07/04 

حــول  معلومــات  االلكــروين،  الربيــد  اإلتصــاالت،   : اجــل  مــن 
اإلتصــاالت، خدمــات النــداء األيل )عــرب الراديــو أو التلفــون أو 
وســائل اإلتصــاالت اإللكرونيــة األخــرى(، توفــري الوصــول اىل 
قاعــدة البيانــات، توفــري قنــوات االتصــال لخدمــات التســوق عــن 

ــاالت.  ــول االتص ــات ح ــري معلوم ــد، توف بع

In Respect of: Telecommunications; Electronic mail; 
information about telecommunications; Paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communication]; 
Providing access to databases; Providing telecommunication 
channels for teleshopping services; Telecommunication 
(Information about —). 

 In the name of: Sharket Alnadi Lelbarmaji o AlKhadamat Alبأسم : رشكة النادي للربمجة والخدمات االلكرنية م.خ. م 
Elktronye l.t.d 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

لخدمــات  إتقــان  الفــار-  أدهــم  املحامــي   : التبليــغ  عنــوان 
ط3  التجــاري-  اللــه  رام  بــرج  اإلستشــارية- 

Address for Services: 
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( 891)

 Trade Mark No.:34014العالمة التجارية رقم :34014 

 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 04/07/2018التاريخ : 2018/07/04 

مــن اجــل : التعليــم والتهذيــب، التدريــب، الرفيــه، األنشــطة 
النــوادي )للتعليــم أو  الرياضيــة والثقافيــة، التســلية، خدمــات 
الرفيــه(، التمرين)التدريــب(، إقامــة حصــص لياقــة بدنيــة، النــر 
املكتبــي األلكــروين، الرفيــه، معلومــات عــن الرفيــه، تعليــامت 
ــة.  ــهيالت رياضي ــري تس ــة، توف ــة البدني ــة، الربي ــة البدني الرياض

In Respect of: Education; providing of training; entertainment; 
Sporting and cultural activites; Amusements; Club services 
(entertainment and education); Coaching (training); Conducting 
fitness class; Electronic desktop publishing; Entertainment; 
Entertainment information; Gymnastic instruction; Physical 
education; .Providing sports facilities 

 In the name of: Sharket Alnadi Lelbarmaji o AlKhadamat Alبأسم : رشكة النادي للربمجة والخدمات االلكرنية م.خ. م 
Elktronye l.t.d 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

لخدمــات  إتقــان  الفــار-  أدهــم  املحامــي   : التبليــغ  عنــوان 
ط3  التجــاري-  اللــه  رام  بــرج  اإلستشــارية- 

Address for Services: 

( 892)

 Trade Mark No.:34015العالمة التجارية رقم :34015 

 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 04/07/2018التاريخ : 2018/07/04 

مــن اجــل : األجهــزة واألدوات العلميــة واملالحيــة واملســاحية 
ــزة  ــيناميئ واألجه ــرايف والس ــر الفوتوغ ــزة وأدوات التصوي وأجه
ــة  ــارة واملراقب ــاس واإلش ــوزن والقي ــة وأدوات ال واألدوات البري
ــح أو  ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم ، أجه ــاذ والتعلي )اإلرشاف( واإلنق
تحويــل أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم يف الطاقــة الكهربائيــة، 
ــالت  ــور، حام ــوت أو الص ــخ الص ــال أو نس ــجيل أو إرس ــزة تس أجه
بيانــات مغناطيســية، أقــراص تســجيل ماكينــات بيــع اليــة واليــات 
النقــد االت  ,االت تســجيل  النقــد  بقطــع  التــي تعمــل  لالجهــزة 
ــزة  ــات ، اجع ــة البيان ــوبية ملعالج ــزة حاس ــدات واجه ــبة ,مع حاس

ــريان .  ــامد الن اخ

In Respect of: , 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.
accumulators 

 In the name of: SHARIKET ABNA’ MAHDI ALASIبأسم : رشكة ابناء مهدي العايص 

العنــوان : نابلــس - شــارع فيصــل - بجانــب الربيــه والتعليــم - 
 0599900500  : جــوال 

Address: NABLUS - SHAREE’ FAYSAL - BEJANEB AL 
TARBYAH WAL TA’LEM - JAWAAL :0599900500 

عنــوان التبليــغ : نابلــس - شــارع فيصــل - بجانــب الربيــه والتعليــم 
- جوال : 0599900500 

Address for Services: NABLUS - SHAREE’ FAYSAL 
- BEJANEB AL TARBYAH WAL TA’LEM - JAWAAL 
:0599900500 
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( 893)

 Trade Mark No.:34016العالمة التجارية رقم :34016 

 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 04/07/2018التاريخ : 2018/07/04 

 In Respect of: corn grits -chipsمن اجل : ذره منفوشه -شيبس -بوشار 

 In the name of: Malik Mohammed Omar Odehبأسم : مالك محمد عمر عوده 

 Address: Tulkarem -East Thunaba 0569222790العنوان : طولكرم -رشق ذنابه 0569222790- 

ذنابــه  -رشق  طولكــرم   : التبليــغ  عنــوان 
 - 0 5 6 9 2 2 2 7 9 0

Address for Services: Tulkarem -East Thunaba 
0569222790 
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 النشر من تاريخ 25/1/2018 لغاية 17/5/2018 العالمات
التجارية التى انتقلت ملكيتها 38 عالمة

تاريخ سند رقم العالمة
املالك الجديداملالك االصىلالتحويل

ايدين سربينغس نيديرالند يب. يفايدين سربينغس يوروب يب يف2018/04/26 4415 

ايدين سربينغس نيديرالند يب. يفايدين سربينغس يوروب يب يف2018/04/26 4416 

ايدين سربينغس نيديرالند يب. يفايدين سربينغس يوروب يب يف2018/04/26 7911 

ايدين سربينغس نيديرالند يب. يفايدين سربينغس يوروب يب يف2018/04/26 12898 

جي يب يس يب أي يب هولدينغز جورجيا-باسيفيك كونسيومر برودكتس إل يب2018/05/06 19844 
أل أل يس. 

جي يب يس يب أي يب هولدينغز جورجيا-باسيفيك كونسيومر برودكتس إل يب2018/05/06 19845 
أل أل يس. 

تانغو مريجر ساب 2 ال ال يسفوريست البوراتور، إنك. 2018/05/07 21485 

تانغو مريجر ساب 2 ال ال يسفوريست البوراتور، إنك. 2018/05/07 21486 

ارال فودز امباميجرييفورنجن دانش دايري بورد. 2018/02/04 21933 

ارال فودز امباميجرييفورنجن دانش دايري بورد. 2018/02/04 21934 

ارال فودز امباميجرييفورنجن دانش دايري بورد. 2018/02/04 21935 

ارال فودز امباميجرييفورنجن دانش دايري بورد2018/02/04 21936 

ارال فودز امباميجرييفورنجن دانش دايري بورد2018/02/04 21937 

ارال فودز امباميجرييفورنجن دانش دايري بورد. 2018/02/04 21938 

ارال فودز امباميجرييفورنجن دانش دايري بورد2018/02/04 21940 

ارال فودز امباميجرييفورنجن دانش دايري بورد2018/02/04 21941 

ارال فودز امباميجرييفورنجن دانش دايري بورد2018/02/04 21942 

ارال فودز امبامريجرييفورينينجن دانيش دايري بورد. 2018/02/04 23757 

ارال فودز امبامريجرييفورينينجن دانيش دايري بورد. 2018/02/04 23797 

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28901 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28902 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28903 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28904 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28905 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28906 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28907 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28908 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28909 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28910 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش
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تاريخ سند رقم العالمة
املالك الجديداملالك االصىلالتحويل

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28911 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28912 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

جوهانا سيبناندنونزيجست فريموجنسفروالتنجسلشافت 2018/04/26 28913 
سيمنز هيلثكري جي ام يب اتشام يب اتش

رشكة مطاعم زهر االوز العادية عادل عبد الرحيم عادل رطروط2018/03/12 30192 
العامة

ارال فودز امباميجرييفورينينجن دانيش دايري بورد2018/02/04 30277 

ارال فودز امباميجرييفورينينجن دانيش دايري بورد2018/02/04 30278 

ارال فودز امباميجرييفورينينجن دانيش دايري بورد2018/02/04 30279 

ارال فودز امباميجرييفورينينجن دانيش دايري بورد2018/02/04 30280 

بومبا ايرجي درنك كيه اف يترشكة ريف للمواد الغذائيه2018/02/05 31597 

العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك 55 عالمة
تاريخ سند رقم العالمة

االسم الجديداالسم االصىالتحويل

فريتو-الي نورث أمريكا، إنك. ركوت انك2018/02/15 2158 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4653 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4653 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4654 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4654 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4655 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4655 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4656 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4656 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4657 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4657 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4658 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4658 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4659 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4659 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4660 

تشيكيتا براندس ، ال.ال.يستشيكيتا براندس ، انك2018/04/16 4660 

بوش اند لومب سريجيكال , انكشرييون فيجن كوربوريشن2018/05/07 4738 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كايشا ايه\يت\ايه سوين كوربوريشن2018/03/06 5244 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كايشا ايه\يت\ايه سوين كوربوريشن2018/03/11 5244 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كايشا ايه\يت\ايه سوين كوربوريشن2018/03/11 5245 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كايشا ايه\يت\ايه سوين كوربوريشن2018/03/06 5245 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كايشا ايه\يت\ايه سوين كوربوريشن2018/03/06 5246 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كايشا ايه\يت\ايه سوين كوربوريشن2018/03/11 5246 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/11 5247 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/06 5247 
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تاريخ سند رقم العالمة
االسم الجديداالسم االصىالتحويل

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/06 5248 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/11 5248 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/06 5249 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/04/01 5249 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/04/01 5249 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/06 5249 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/06 5250 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/11 5250 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/06 5251 

سوين كوربوريشنسوين كابوشييك كيشا) اي / ات / اي سوين كاربوريشن( 2018/03/11 5251 

ميتاغ بروبرتيز ل ل يسميتاغ بروبرتيز ل ل يس2018/04/18 7576 

ميتاغ بروبرتيز ل ل يسميتاغ بروبرتيز ل ل يس2018/04/18 7577 

اوث انك. ايه او ال، انك.،2018/04/17 9396 

اوث انك. ايه او ال، انك.،2018/04/17 9397 

تاريخ سند رقم العالمة
االسم الجديداالسم االصىالتحويل

اوث انك. ايه او ال، انك.،2018/04/17 9402 

اوث انك. ايه او ال، انك.،2018/04/17 9403 

اوث انك. ايه او ال، انك.،2018/04/17 9404 

اوث انك. ايه او ال، انك.،2018/04/17 9405 

اوث انك. ايه او ال، انك.،2018/04/17 9412 

اوث انك. ايه او ال، انك.،2018/04/17 9413 

هيتاتي ماكسيل كابيوشييك كايشا ) ايضا تريدنج از 2018/03/20 10530 
ماكسيل هولدينغز, ال يت دي. هيتاتي ماكسيل ، ليميتيد

هيتاتي ماكسيل كابيوشييك كايشا ) ايضا تريدنج از 2018/03/20 10530 
ماكسيل هولدينغز, ال يت دي. هيتاتي ماكسيل ، ليميتيد

سيتزن تويك كابوشييك كايشا )سيتزن واتش كومبني، 2018/01/29 10891 
ليمتد( 

سيتزن هولدينغز كابوشييك كايشا 
)سيتزن هولدينغز كومبني، ليمتد( 

سيتزن تويك كابوشييك كايشا )سيتزن واتش كومبني، 2018/01/29 10892 
ليمتد( 

سيتزن هولدينغز كابوشييك كايشا 
)سيتزن هولدينغز كومبني، ليمتد( 

سيتزن تويك كابوشييك كايشا )سيتزن واتش كومبني، 2018/01/29 10893 
ليمتد( 

سيتزن هولدينغز كابوشييك كايشا 
)سيتزن هولدينغز كومبني، ليمتد( 

سيتزن هولدينغز كابوشييك كايشا )سيتزن هولدينغز كو 2018/01/29 12274 
، ليمتد( 

سيتيزن تويك كابوشييك كايشا 
اولسو تريدينغ از سيتيزين واتش 

كو.، ال يت دي

فورست البوراتوريز، ال ال يس. تانغو مريجر ساب 2 ال ال يس2018/05/07 21485 

فورست البوراتوريز، ال ال يس. تانغو مريجر ساب 2 ال ال يس2018/05/07 21486 

دي يب دي دينامك بارسيل ديسريبوشن جي ام يب اتش 2018/05/07 28421 
اند كو.كيه جي. 

دي يب دي جروب انرناشونال 
سريفسيس جي ام يب اتش اند كو. 

يك جي
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العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك 66 عالمة
تاريخ سند رقم العالمة

العنوان الجديدالعنوان االصىالتحويل

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4653 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 2018/04/16 4653 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 2018/04/17 4653 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

دكوتا اوفس سنر, 1855 جريفن رود, سوت 
يس - - 436, فورت الودرديل, فلوريدا, افال 
33004 - 2275, الواليات املتحدة االمريكية

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4653 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4654 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 2018/04/16 4654 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4654 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 2018/04/17 4654 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

دكوتا اوفس سنر, 1855 جريفن رود, سوت 
يس - - 436, فورت الودرديل, فلوريدا, افال 
33004 - 2275, الواليات املتحدة االمريكية

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4655 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4655 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 2018/04/17 4655 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

دكوتا اوفس سنر, 1855 جريفن رود, سوت 
يس - - 436, فورت الودرديل, فلوريدا, افال 
33004 - 2275, الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 2018/04/16 4655 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 2018/04/17 4656 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

دكوتا اوفس سنر, 1855 جريفن رود, سوت 
يس - - 436, فورت الودرديل, فلوريدا, افال 
33004 - 2275, الواليات املتحدة االمريكية

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4656 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 2018/04/16 4656 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4656 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4657 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 2018/04/16 4657 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4657 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 2018/04/17 4657 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

دكوتا اوفس سنر, 1855 جريفن رود, سوت 
يس - - 436, فورت الودرديل, فلوريدا, افال 
33004 - 2275, الواليات املتحدة االمريكية

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4658 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

تاريخ سند رقم العالمة
العنوان الجديدالعنوان االصىالتحويل
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550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 2018/04/16 4658 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4658 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 2018/04/17 4658 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

دكوتا اوفس سنر, 1855 جريفن رود, سوت 
يس - - 436, فورت الودرديل, فلوريدا, افال 
33004 - 2275, الواليات املتحدة االمريكية

 4659 2018/04/16
550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد يس 28202
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4659 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 2018/04/17 4659 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

دكوتا اوفس سنر, 1855 جريفن رود, سوت 
يس - - 436, فورت الودرديل, فلوريدا, افال 
33004 - 2275, الواليات املتحدة االمريكية

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4659 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4660 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

250 ايست فيفث سريت سينسيايت ، 2018/04/16 4660 
اوهايو 45202 الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 2018/04/17 4660 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

دكوتا اوفس سنر, 1855 جريفن رود, سوت 
يس - - 436, فورت الودرديل, فلوريدا, افال 
33004 - 2275, الواليات املتحدة االمريكية

550 ساوث كالدويل سريت, تشارلوت, ان 2018/04/16 4660 
يس 28202

2051 اس اي 35 سريت, صندوق بريد 
22817, فورت الودرديل اف ال 33316

ون بيوتش بليس روشيسر و ميو يورك 2018/05/07 4737 
14604-2701و يو اس ايه

1400 ن. شارع جودمان ، روتشستري، ن. و. 
14609 ، الواليات املتحدة االمريكية. 

ون بوزش اند لومب بليس ، روجسر ، نيو 2018/05/07 4738 
يورك 14604 ، الواليات املتحدة

1400 ن. شارع جودمان ، روتشستري، ن. و. 
14609 ، الواليات املتحدة االمريكية. 

6-7-35 كيتاشيناجاوا,شاناجاوا كيو طوكيو 2018/03/11 5244 
1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، اليابان141اليابان

6-7-35 كيتاشيناجاوا,شاناجاوا كيو طوكيو 2018/03/06 5244 
1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، اليابان141اليابان

6-7-35 كيتاشيناجاوا,شاناجاوا كيو طوكيو 2018/03/11 5245 
1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، اليابان141اليابان

6-7-35 كيتاشيناجاوا,شاناجاوا كيو طوكيو 2018/03/06 5245 
1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، اليابان141اليابان

6-7-35 كيتاشيناجاوا,شاناجاوا كيو طوكيو 2018/03/06 5246 
1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، اليابان141اليابان

6-7-35 كيتاشيناجاوا,شاناجاوا كيو طوكيو 2018/03/11 5246 
1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، اليابان141اليابان

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/06 5247 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/11 5247 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/06 5248 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/11 5248 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/04/01 5249 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/06 5249 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/06 5249 
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1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/04/01 5249 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/11 5250 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/06 5250 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/11 5251 

1-7-1 كونان ، ميناتو- كو، طوكيو، الياباناليابان2018/03/06 5251 

تاريخ سند رقم العالمة
العنوان الجديدالعنوان االصىالتحويل

8430 ويست براين ماور أفنينيو، شيكاغو، 2018/02/18 5697 
ايللينوى 60631 ، الواليات املتحدةاألمريكية

2500 ليك كوك رود, ريفريوودز, إللينو 60015، 
الواليات املتحدة االمريكية. 

8430 ويست براين ماور أفنينيو، شيكاغو، 2018/02/18 5698 
ايللينوى 60631 ، الواليات املتحدةاألمريكية

2500 ليك كوك رود, ريفريوودز, إللينو 60015، 
الواليات املتحدة االمريكية. 

1-88 ، يوشيتورا 1 - تشوم ، ايبرياكيـ يش ، 2018/03/20 10530 
اوساكا اليابان

1 كويزومي, اويامازايك, اويامازايك,-تشو, 
اوتوكوين- جان, كيوتو, اليابان

1-88 ، يوشيتورا 1 - تشوم ، ايبرياكيـ يش ، 2018/03/20 10530 
اوساكا اليابان

1 كويزومي, اويامازايك, اويامازايك,-تشو, 
اوتوكوين- جان, كيوتو, اليابان

1-12 ، 6 – تشومي ، تانايش-تشو، نيي- 2018/01/29 10891 
طوكيو-يش ، اليابان

سيتيزن تويك كابوشييك كايشا اولسو 
تريدينغ از سيتيزين واتش كو.، ال يت دي

1-12 ، 6 – تشومي ، تانايش-تشو، نيي- 2018/01/29 10892 
طوكيو-يش ، اليابان

سيتيزن تويك كابوشييك كايشا اولسو 
تريدينغ از سيتيزين واتش كو.، ال يت دي

1-12 ، 6 – تشومي ، تانايش-تشو، نيي- 2018/01/29 10893 
طوكيو-يش ، اليابان

سيتيزن تويك كابوشييك كايشا اولسو 
تريدينغ از سيتيزين واتش كو.، ال يت دي

باهكيكوي هونكا كاد. رقم: 12 سارير 2018/03/29 18700 
إسطنبول، تركيا. 

هارمان سوكاك، هارمنجي جيز بالزا، منرب:5، 
كات:3، شيشيل - اسطنبول / تركيا

باهكيكوي هونكا كاد. رقم: 12 سارير 2018/03/29 18701 
إسطنبول، تركيا. 

هارمان سوكاك، هارمنجي جيز بالزا، منرب:5، 
كات:3، شيشيل - اسطنبول / تركيا

باهكيكوي هونكا كاد. رقم: 12 سارير 2018/05/09 19123 
إسطنبول، تركيا

هارمان سوكاك، هارمنجي جيز بالزا، منرب:5 
كات:3، شيشيل - اسطنبول/ تركيا

رقم 288 جيانغو نان رود, هانغزهو سيتي, 2018/05/07 22280 
زهيجيانغ بروفنس, الصن

77 زهونغشان نان رود، هانغزهو سيتي، 
مقاطعة زهيجيانغ، الصن

رقم 288 جيانغو نان رود, هانغزهو سيتي, 2018/05/07 22281 
زهيجيانغ بروفنس, الصن

77 زهونغشان نان رود، هانغزهو سيتي، 
مقاطعة زهيجيانغ، الصن

1 – 12 ، 6 – تشومي تانايش – تشو ، نيي - 2018/01/29 22784 
طوكيو – يش ، طوكيو اليابان

سيتيزن تويك كابوشييك كايشا اولسو 
تريدينغ از سيتيزين واتش كو.، ال يت دي

1-12 ، 6 – تشومي ، تانايش-تشو، نيي- 2018/01/29 24252 
طوكيو-يش ، اليابان

سيتيزن تويك كابوشييك كايشا اولسو 
تريدينغ از سيتيزين واتش كو.، ال يت دي
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العالمات التجارية التى تم تعديل البضائع 1 عالمة
رقم سند رقم العالمة

التحويل
تاريخ سند 

التحويل
البضائع بعد التعديل - البضائع بعد التعديل - عريب

التيني

املستحرضات الصيدالنية والوصفات الطبية 2018/05/08 ت.م/310661/31066 
المراض واضطرابات الجهاز العصبياملركزي، 

ال يشء مام ذكر يعترب وصفات طبية 
موضعية. 

 Prescription
 pharmaceutical

 preparations for central
 nervous system diseases

 and disorders;none
 of the aforesaid being
 .prescription topicals

عالمات مجددة من تاريخ 25/1/2018 لغاية 17/5/2018
رقم 

تاريخ اخر التاريخالطلب
نوع اسم العالمةعملية

املالكالعالمة

رومي ساميفوود يب يفبضائعكالير2018/01/29 1983/01/29 1478

بريتش امرييكان توباكو)براندس( أي أن يس., بضائعاليك سرايك2018/02/28 1983/02/28 1489

رشكة فيليب موريس براندز سارلبضائعمرييت2018/04/07 1983/04/07 1493

رشكة فيليب موريس براندز سارلبضائعكامربيدج2018/04/07 1983/04/07 1494

مارس انكوربوريشن ) فريجينيا كوربوريشن( بضائعصوره2018/04/25 1983/04/25 1501

انكل بينس اي ان يسبضائعكونفيتيد2018/04/25 1983/04/25 1502

ذا كونسنريت مانوفكرينج كومباين اوف بضائعاليك2018/04/26 1983/04/26 1504
ايرلند

ذا كونسنريت مانوفكرينج كومباين اوف بضائعسيفن اب2018/04/26 1983/04/26 1505
ايرلند

فيليبس موريس بروداكتس اس.ايهبضائعجيستريفيلد2018/04/30 1983/04/30 1511

ذا كونسينراتا مانيفاكشريينج كومباين اف بضائعهايب2018/05/07 1983/05/07 1513
ايرالند

ويث هولدينغز أل أل يسبضائعسينروم جي ار2018/02/25 1997/01/18 4750

التمباك العجمي 2018/01/29 1997/01/29 4801
رضوان رايض عيد القادر عرفاتبضائعاملمتاز

هوكست شرينغ اجريفو اس . ايهبضائعميبال2018/02/13 1997/02/13 4830

باير اس أي اسبضائعيك - اوبيول2018/02/13 1997/02/13 4838

فيدكس اوفيس اند برينت سريفيسز، اينك. بضائعكنكوز2018/02/17 1997/02/17 4849

فيدكس اوفيس اند برينت سريفيسز، اينك. بضائعكينكوز2018/02/17 1997/02/17 4850

كاسيو كياسانيك كابيوشييك كايشا كاسيو بضائعكاسيو2018/02/17 1997/02/17 4853
كمبيوتر كو ليميتد

كاسيو كياسانيك كابيوشييك كايشا كاسيو بضائعكاسيو2018/02/17 1997/02/17 4854
كمبيوتر كو ليميتد

كاسيو كياسانيك كابيوشييك كايشا كاسيو بضائعكاسيو2018/02/17 1997/02/17 4855
كمبيوتر كو ليميتد

كاسيو كياسانيك كابيوشييك كايشا السو بضائعكاسيو2018/04/20 2000/04/20 4856
تريدينج از كاسيو كمبيوتر كو ليميتد

دايتي سانكيو كومباين، مليتدبضائعتافانيس2018/02/18 1997/02/18 4859

فريزالند كامبينا ندرالند يب.يف. بضائعابو قوس+صوره2018/02/18 1997/02/18 4863

يس يب اس بروديكستينج اي ان يسبضائعصوره2018/02/23 1997/02/23 4868

يس يب اس بروديكستينج اي ان يسبضائعصوره2018/02/23 1997/02/23 4869

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكبضائعيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4870
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يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكخدماتيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4871

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكخدماتيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4872

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكبضائعيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4873

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكبضائعيو يب اس2018/02/25 2004/02/25 4874

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكبضائعيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4875

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكبضائعيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4880

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكبضائعيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4882

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكخدماتيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4883

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكخدماتيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4884

يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكخدماتيو يب اس2018/02/25 1997/02/25 4885

يوناتيد بارسيل 2018/02/25 1997/02/25 4886
يونايتد بارسيل سريفيسز اوف امريكا انكبضائعسريفيسز

جافورا-تابوري مليتدبضائعشويبس2018/03/01 1997/03/01 4898

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبريت مليتدبضائعكرش2018/03/01 1997/03/01 4899

در بيرب/سيفن اب، اينك. بضائعدر بيبري2018/03/01 1997/03/01 4900

نوفارم أغريكالتر إنك. بضائعاسريت2018/03/04 1997/03/04 4905

باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم )ان ال( ، بضائعاكروبات2018/03/04 1997/03/04 4906
زفيغنيديرالسونغ زيونخ

باسف اغرو يب يفبضائعارسينال2018/03/04 1997/03/04 4908

باسف اغريشاميكال برودكتس يب. يفبضائعارسنال2018/03/04 1997/03/04 4910

باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم )ان ال( ، بضائعستورم2018/03/04 1997/03/04 4917
زفيغنيديرالسونغ زيونخ

باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم )ان ال( ، بضائعستومب2018/03/04 1997/03/04 4918
زفيغنيديرالسونغ زيونخ

باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم )ان ال( ، بضائعبايرايت2018/02/23 1997/02/23 4924
زفيغنيديرالسونغ زيونخ

باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم )ان ال( ، بضائعماساي2018/03/04 1997/03/04 4925
زفيغنيديرالسونغ زيونخ

تاريخ اخر التاريخرقم الطلب
نوع اسم العالمةعملية

املالكالعالمة

بانابينا ويلرانسبورت ) هولدينج( ا جيبضائعببانالبينا2018/03/10 1997/03/10 4931

رشكة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.مبضائعيونيوم2018/03/10 1997/03/10 4932

رشكة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.مبضائعيونيوم2018/03/10 1997/03/10 4933

رشكة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.مبضائعيونيوم2018/03/10 1997/03/10 4934

رشكة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.مبضائعيونيوم2018/03/10 1997/03/10 4935

محي الدين عز الدين بدوي الهشلمونبضائعديانا - مزيل الشعر2018/03/11 1997/03/11 4936

ميدنفورم ، ال ال يسبضائعفالكسييس2018/03/11 1997/03/11 4937

ميدنفورم ، ال ال يسبضائعميدين2018/03/11 1997/03/11 4939

ميدنفورم ، ال ال يسبضائعليلييتتي2018/03/11 1997/03/11 4940

سيمنس اكتينغيسيشافتبضائعسيمنز2018/03/11 1997/03/11 4941

سيمنس اكتينغيسيشافتبضائعسيمنس2018/03/11 1997/03/11 4942

سيمنس اكتينغيسيشافتبضائعسيمنز2018/03/11 1997/03/11 4943

سيمنس اكتينغيسيشافتبضائعسيمنس2018/03/11 1997/03/11 4944

سيمنس اكتينغيسيشافتبضائعسيمينس2018/03/11 1997/03/11 4945
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نشنوشيم باللغة 2018/03/12 1997/03/12 4946
بيفل اند بيفل مازون )1985( ال يت ديبضائعالعربية

جلجل باللغة 2018/03/12 1997/03/12 4947
بيفل اند بيفل مازون )1985( ال يت ديبضائعالعربية

بيفل اند بيفل مازون )1985( ال يت ديبضائعبيجله2018/03/12 1997/03/12 4948

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبريت مليتدبضائعهاي سبوت2018/03/12 1997/03/12 4950

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبريت مليتدبضائعهاي سبوت2018/03/12 1997/03/12 4952

كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبريت مليتدبضائعكرش2018/03/12 1997/03/12 4953

در بيرب/سيفن اب، اينك. بضائعدكتور بري2018/03/12 1997/03/12 4954

أرامكس إنرناشيونال ش.ذ.م.مبضائعارامكس2018/03/16 1997/03/16 4979

كيمباريل كالرك ورلدوايد آي أن يسبضائعكيموايبس2018/03/20 1997/03/20 4984

دايفريس، انك ) اديالوير كوربوريشن( بضائعكالكس2018/03/20 1997/03/20 4999

دايفريس، انك )اديالوير كوربوريشن( بضائعسوما2018/03/20 1997/03/20 5000

يونيليفر يب ال يسبضائعسيجنال2018/03/29 1997/03/29 5010

يونيليفر يب ال يسبضائعكلوس آب2018/03/29 1997/03/29 5012

كانون كابيوشييك كايشاخدماتكانون2018/03/29 1997/03/29 5032

كانون كابيوشييك كايشاخدماتكانون2018/03/29 1997/03/29 5033

كانون كابيوشييك كايشاخدماتكانون2018/03/29 1997/03/29 5034

كانون كابيوشييك كايشاخدماتكانون2018/03/29 1997/03/29 5035

كانون كابيوشييك كايشاخدماتكانون2018/03/29 1997/03/29 5036

كانون كابيوشييك كايشاخدماتكانون2018/03/29 1997/03/29 5037

سوبر فارم ارسائيل ال يت ديخدماتسوبر فارم2018/04/02 1997/04/02 5042

سوبر فارم ارسائيل ال يت ديخدماتسوبر فارم2018/04/02 1997/04/02 5043

فيزا انرناشيونال سريفيس اسوسيشنبضائعايلكرون2018/04/08 1997/04/08 5062

جافورا-تابوري مليتدبضائعستشويبس2018/04/08 1997/04/08 5063

جافورا-تابوري مليتدبضائعستشويبس2018/04/08 1997/04/08 5064

كادبوري ايرالند ليميتدبضائعكراش2018/04/22 1997/04/22 5080

فيزا انرناشيونال سريفيس اسوسيشنخدماتالكرونيك2018/04/24 1997/04/24 5081

مرييالبضائعمرييال2018/04/24 1997/04/24 5082

مرييالبضائعمرييال2018/04/24 1997/04/24 5083

رشكة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.مبضائعالنسيم2018/04/24 1997/04/24 5084

رشكة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.مبضائعالنسيم2018/04/24 1997/04/24 5085

رشكة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.مبضائعالنسيم +صوره2018/04/24 1997/04/24 5086

رشكة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.مبضائعالنسيم + صوره2018/04/24 1997/04/24 5087

سوميتومو ربري اندسريزبضائعاس يب2018/04/26 1997/04/26 5088

شراوس جروب ليمتدبضائععليت2018/04/28 1997/04/28 5089

شراوس جروب ليمتدبضائععليت2018/04/28 1997/04/28 5090

شراوس جروب ليمتدبضائععليت2018/04/24 1997/04/24 5091

شراوس جروب ليمتدبضائعصورة2018/04/28 1997/04/28 5096

جي يب اي هولدينغ يب .يف. بضائعفريميبان2018/05/03 1997/05/03 5098

اوتيس ايليوفيتور كومباينبضائعاوتس2018/05/14 1997/05/14 5132

اوتيس ايليوفيتور كومباينبضائعاوتس2018/05/14 1997/05/14 5133
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اوتيس ايليوفيتور كومباينبضائعصورة2018/05/14 1997/05/14 5134

اوتيس ايليوفيتور كومباينبضائعصورة2018/05/14 1997/05/14 5135

بلو كروس اند لو شيلد اسوسييشنبضائعبلو كروس2018/05/14 1997/05/14 5136

بلو كروس اند لو شيلد اسوسييشنبضائعبلو كروس2018/05/14 1997/05/14 5137

تاريخ اخر التاريخرقم الطلب
نوع اسم العالمةعملية

املالكالعالمة

بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشنبضائعبلو شيلد2018/05/14 1997/05/14 5138

بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشنخدماتبلو شيلد2018/05/14 1997/05/14 5139

بلو كروس اند لو شيلد اسوسييشنبضائعصورة2018/05/14 1997/05/14 5140

بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشنخدماتشعار2018/05/14 1997/05/14 5141

5142 1997/05/14 2018/05/14
رسمةدرع داخله 

افعى ملتويه عى 
عصا

بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشنخدمات

بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشنخدماتشعار2018/05/14 1997/05/14 5143

ذ وول سريت 2018/05/17 2004/05/17 5150
دو جونز اند كومباين, انكبضائعجورنال

اتش يب هيوليت باكارد غروب ال ال يس. بضائعهوليتت باكرد2018/04/09 1997/07/09 5283

رشكة فاين سانسيال الصحي, رشكة اف زدبضائعسندريال2018/02/15 1997/02/15 5352

رشكة نقل اخوان م.مبضائعليدو2018/02/14 2004/02/14 5353

رشكة نقل اخوان م.مبضائعالرا فاين بيبي2018/02/15 1997/02/15 5355

رشكة نقل اخوان م.مبضائعليدو2018/02/15 1997/02/15 5356

رشكة نقل اخوان م.مبضائعبيبي فاين مطاط2018/02/15 1997/02/15 5360

رشكة نقل اخوان م.مبضائعبيبي فاين مطاط2018/02/15 1997/02/15 5363

رشكة نقل اخوان م.مبضائعبيبي ليدو2018/02/15 1997/02/15 5364

رشكة فاين سانسيال الصحي, رشكة اف زدبضائعليدي فاين2018/02/15 1997/02/15 5365

رشكة نقل اخوان م.مبضائعفاين2018/02/15 1997/02/15 5367

رشكة معامل النرس للتقطريبضائعاسبيشل2018/04/27 1997/04/27 5378

رشكة معامل النرس للتقطريبضائعجولف كالب2018/04/27 1997/04/27 5379

رشكة معامل النرس للتقطريبضائععرق حداد2018/04/27 1997/04/27 5380

رشكة معامل النرس للتقطريبضائعفن دي شتيو2018/04/27 1997/04/27 5382

كونياك مارتن 2018/04/27 1997/04/27 5383
رشكة معامل النرس للتقطريبضائعحداد

رشكة معامل النرس للتقطريبضائعبراندي2018/04/27 1997/04/27 5385

رشكة معامل النرس للتقطريبضائعاس يت كاترييني2018/04/27 1997/04/27 5386

رشكة معامل النرس للتقطريبضائععرق الكرمة2018/04/27 1997/04/27 5387

رشكة معامل النرس للتقطريبضائعيب جي ويسيك2018/04/27 1997/07/27 5388

رشكة معامل النرس للتقطريبضائععرق حداد الذهبي2018/04/27 1997/04/27 5389

الركة االهلية لالدوات والتجهيزات املكتبية بضائعفييو2018/03/28 2009/05/03 16143
م.خ.م. 

الركة االهلية لالدوات والتجهيزات املكتبية بضائعكالسيك ريكسون2018/03/27 2009/05/03 16144
م.خ.م. 

الركة االهلية لالدوات و التجهيزات املكتبيةبضائعاطلس2018/03/28 2009/07/07 16432

رشكة ابو رشخ لصناعة وتجارة االلبسةبضائعابو رشخ2018/02/12 2009/08/18 16614

يرسي عبد الحميد احمد النتشةبضائعملسات2018/01/30 2009/10/13 16807
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او.دي. غورميت 2018/01/26 2011/01/26 18607
او-دين فودس فاكتوري كو., ال يت ديبضائعمع رسمة

بارك هوسبيتاليتي ورلدوايد ال ال يس )ديالوير بضائعبارك ان2018/01/26 2011/01/26 18610
ليمتد ليابيليتي كومباين( 

حرف أم بشكل 2018/01/26 2011/01/26 18615
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعخاص

حرف أم بشكل 2018/01/26 2011/01/26 18616
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعخاص

حرف أم بشكل 2018/01/26 2011/01/26 18617
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعخاص

حرف أم بشكل 2018/01/26 2011/01/26 18618
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعخاص

غياين فريساس أس. يب. إيه. بضائعفريساس2018/01/26 2011/01/26 18619

أوغست ستورك كيه جيبضائعمامبا2018/01/26 2011/01/26 18622

أوغست ستورك كيه جيبضائعورثرز اوريجينال2018/01/26 2011/01/26 18624

بايك ستيكس 2018/01/27 2011/01/27 18632
إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. بضائعليبل مع رسمة

املتحدة لألوراق 2018/01/30 2011/01/30 18635
الركة املتحدة لالوراق املاليةبضائعاملالية

كوزي كافيه مع 2018/01/30 2011/01/30 18636
رشكة مطاعم غرانادابضائعرسمة

رشكة املعلم للفنادقبضائعالند مارك2018/01/31 2011/01/31 18639

اخالص محمد سعيد صوالحةبضائعصبا2018/01/31 2011/01/31 18643

رشكة أسباير كتارا للضيافةبضائعسكر باشا2018/01/31 2011/01/31 18647

رشكة أسباير كتارا للضيافةبضائعسكر باشا2018/01/31 2011/01/31 18648

رشكة أسباير كتارا للضيافةبضائعسكر باشا2018/01/31 2011/01/31 18649

رشكة أسباير كتارا للضيافةبضائعلوزار2018/01/31 2011/01/31 18650

رشكة أسباير كتارا للضيافةبضائعلوزار2018/01/31 2011/01/31 18651

رشكة فلسطن لالستثامر العقاري م.ع.مبضائعبريكو2018/01/31 2011/01/31 18652

امغن انك. بضائعارانيسب2018/02/01 2011/02/01 18653

امغن انك. بضائعميمبارا2018/02/01 2011/02/01 18654

تاريخ اخر التاريخرقم الطلب
نوع اسم العالمةعملية

املالكالعالمة

رسمة عى شكل 2018/02/01 2011/02/01 18656
إكسربس، ال ال يسبضائعاسد

رسمة عى شكل 2018/02/01 2011/02/01 18657
إكسربس، ال ال يسبضائعاسد

رسمة عى شكل 2018/02/01 2011/02/01 18658
إكسربس، ال ال يسبضائعاسد

رسمة عى شكل 2018/02/01 2011/02/01 18659
إكسربس، ال ال يسبضائعأسد

إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتدبضائعفيكومبا2018/02/09 2011/02/09 18686

18692 2011/02/09 2018/02/09
بارليمينت 
شيفرون 
ريكتانجل

فيليب موريس براندس سارلبضائع

بروفيشينال رشيدينغ كوربوريشنبضائعبرورشيد2018/02/10 2011/02/10 18696

بروفيشينال رشيدينغ كوربوريشنبضائعبرورشيد2018/02/10 2011/02/10 18697
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بروفيشينال رشيدينغ كوربوريشنبضائعبرورشيد2018/02/10 2011/02/10 18698

الركة العاملية للمواد الغذائيةبضائعتيفاين2018/02/10 2011/02/10 18699

هونكا كوزميتيك صنايعي أنونيم سريكتيبضائعهونكا2018/02/10 2011/02/10 18700

هونكا كوزميتيك صنايعي أنونيم سريكتيبضائعجاغلر2018/02/10 2011/02/10 18701

رشكة باسمح للتسويق املحدودةبضائعالعاليل مع رسمة2018/02/13 2011/02/13 18703

رشكة باسمح للتسويق املحدودةبضائعالعاليل مع رسمة2018/02/13 2011/02/13 18704

رشكة باسمح للتسويق املحدودةبضائعالعاليل مع رسمة2018/02/13 2011/02/13 18705

رشكة باسمح للتسويق املحدودةبضائعالعاليل مع رسمة2018/02/12 2011/02/13 18706

رشكة باسمح للتسويق املحدودةبضائعالعاليل مع رسمة2018/02/13 2011/02/13 18707

رشكة باسمح للتسويق املحدودةبضائعالعاليل مع رسمة2018/02/13 2011/02/13 18708

رشكة باسمح للتسويق املحدودةبضائعالعاليل مع رسمة2018/02/13 2011/02/13 18709

رشكة باسمح للتسويق املحدودةبضائعالعاليل مع رسمة2018/02/13 2011/02/13 18710

صبابا وباللغة 2018/02/16 2011/02/16 18730
شراوس فريتو الي مليتد. بضائعالعربية

صبابا شعار باللغة 2018/02/16 2011/02/16 18731
شراوس فريتو الي مليتد. بضائعالعربية

18735 2011/02/17 2018/02/17
أبسلوت كونري 

أف سويدن 
اورينت أبل

ذي ابسلوت كومباين أكتيبوالجبضائع

بارليمينت داميوند 2018/02/17 2011/02/17 18737
رشكة فيليب موريس براندز سارلبضائعكت

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير بضائعبومريانج2018/02/21 2011/02/21 18739
كوربوريشن

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير بضائعبومريانج2018/02/21 2011/02/21 18740
كوربوريشن

رشكة برا للصناعات الهندسيةبضائعبرا مع رسمة2018/02/21 2011/02/21 18743

الكمي كوسامتيكس, اس.ال. بضائعالكمي2018/02/23 2011/02/23 18751

رشكة سام العقارية املساهمة الخصوصية بضائعسام العقارية2018/02/23 2011/02/23 18752
املحدودة

جافورا تابوري مليتد.، رشكة ارسائيليةبضائعوتر شويبس2018/02/24 2011/02/24 18753

مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعمريك مليبور2018/02/27 2011/02/27 18781

مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعمريك مليبور2018/02/27 2011/02/27 18782

مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعمريك مليبور2018/02/27 2011/02/27 18783

مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعمريك مليبور2018/02/27 2011/02/27 18784

18785 2011/02/27 2018/02/27
مريك مليبور + 
م بشكل خاص 

باأللوان
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائع

مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعمريك مليبور2018/02/27 2011/02/27 18786

مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعمريك مليبور2018/02/27 2011/02/27 18787

مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعمريك مليبور2018/02/27 2011/02/27 18788

مريك مليبور + م 2018/02/27 2011/02/27 18789
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعبشكل خاص

مريك مليبور + م 2018/02/27 2011/02/27 18790
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعبشكل خاص

مريك مليبور + م 2018/02/27 2011/02/27 18798
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعبشكل خاص
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مريك مليبور + م 2018/02/27 2011/02/27 18799
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعبشكل خاص

مريك مليبور + م 2018/02/27 2011/02/27 18800
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعبشكل خاص

مريك مليبور + م 2018/02/27 2011/02/27 18801
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعبشكل خاص

مريك مليبور + م 2018/02/27 2011/02/27 18802
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعبشكل خاص

تاريخ اخر التاريخرقم الطلب
نوع اسم العالمةعملية

املالكالعالمة

مريك مليبور + م 2018/02/27 2011/02/27 18803
مريك يك. جي. إيه . إيه. بضائعبشكل خاص

نيسان جيدوشا كابوشييك كايشا )وتعمل أيضا بضائعنيسان2018/02/27 2011/02/27 18806
باسم نيسان موتور كو.، ليمتد( 

يت ام 25 هولدينغ يب.يف. بضائعجي-ستار2018/02/28 2011/02/28 18819

يت ام 25 هولدينغ يب.يف. بضائعجي-ستار2018/02/28 2011/02/28 18820

يت ام 25 هولدينغ يب.يف. بضائعجي-ستار2018/02/28 2011/02/28 18821

كايل كيليت يف سنايي أنونيم سريكيتيبضائعكايل مع رسمة2018/03/02 2011/03/02 18834

كايل كيليت يف سنايي أنونيم سريكيتيبضائعكايل مع رسمة2018/03/02 2011/03/02 18835

دايرز كلوب إنرناشيونال ليمتد. بضائعبروتيكتباي2018/03/02 2011/03/02 18837

ديسكافر 2018/03/02 2011/03/02 18838
ديسكافر فايننشال سريفيسزبضائعبروتيكتباري

18839 2011/03/02 2018/03/02
دايرز كلوب 
إنرناشيوتال 
بروتيكتباري

ديرز كلوب إنرناشيونال ليمتدبضائع

سيلغيني كوربوريشنبضائعإستوداكس2018/03/03 2011/03/03 18844

18851 2011/03/08 2018/03/08
معدين طيبات 

القدس يروشليم 
باللغة العربية

رشكة املدائن للمنتوجات الغذائيةبضائع

18855 2011/03/08 2018/03/08
يب كيه مع رسمة 
عى شكل شعلة 

او نار
برجر كنج كوربوريشنبضائع

برجر كنج كوربوريشنبضائعبرجر كنج2018/03/08 2011/03/08 18856

برجر كنج كوربوريشنبضائعبرجر كنج2018/03/08 2011/03/08 18857

برجر كنج كوربوريشنبضائعبرجر كنج2018/03/08 2011/03/08 18858

برجر كنج كوربوريشنبضائعبرجر كنج2018/03/08 2011/03/08 18859

18866 2011/03/08 2018/03/08
أبسلوت كونري 

أف سويدن وايلد 
يت

ذي ابسلوت كومباين أكتيبوالجبضائع

رشكة جيالنكو للتجارة والصناعةبضائعاكسري كت2018/03/09 2011/03/09 18869

رشكة جيالنكو للتجارة والصناعةبضائعان ون2018/03/09 2011/03/09 18870

رشكة جيالنكو للتجارة والصناعةبضائعبست2018/03/15 2011/03/09 18872

رشكة جيالنكو للتجارة والصناعةبضائعجيت2018/03/09 2011/03/09 18875

رشكة جيالنكو للتجارة والصناعةبضائعاكسره2018/03/09 2011/03/09 18876

رشكة جيالنكو للتجارة والصناعةبضائعاكسرو كت2018/03/09 2011/03/09 18877

رسمة قلب باللون 2018/03/10 2011/03/10 18880
سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائعاألصفر
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رسمة قلب باللون 2018/03/10 2011/03/10 18881
سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائعاألصفر

رشكة ارام للتوريدات الطبيةبضائعليدي انيون2018/03/10 2011/03/10 18883

نينوالك انرناشيونال اس ايهبضائعنينوالك2018/03/10 2011/03/10 18885

كروكو مع رسمة 2018/03/10 2011/03/10 18887
رشكة اس يس كروكو اس آر إلبضائعمتساح

رشكة العمودي لصناعة املرطباتبضائعدلتا2018/02/28 2011/02/28 18890

رشكة العمودي لصناعة املرطباتبضائعرانش2018/02/28 2011/02/28 18891

رشكة العمودي لصناعة املرطباتبضائعمودي2018/02/28 2011/02/28 18892

رشكة العمودي لصناعة املرطباتبضائعريتش2018/02/28 2011/02/28 18894

رشكة العمودي لصناعة املرطباتبضائعريفيري2018/02/28 2011/02/28 18895

برجر كنج كوربوريشنبضائعهوم اوف دي وابر2018/03/13 2011/03/13 18896

برجر كنج كوربوريشنبضائعبرجر كنج2018/03/13 2011/03/13 18897

برجر كنج كوربوريشنبضائعبرجر كنج2018/03/13 2011/03/13 18898

برجر كنج كوربوريشنبضائعبرجر كنج2018/03/13 2011/03/13 18899

برجر كنج كوربوريشنبضائعبرجر كنج2018/03/13 2011/03/13 18900

برجر كنج كوربوريشنبضائعبرجر كنج2018/03/13 2011/03/13 18901

اسكاي انرناشيونال ايه جيبضائععربية سكاي نيوز2018/03/14 2011/03/14 18902

اسكاي انرناشيونال ايه جيبضائععربية سكاي نيوز2018/03/14 2011/03/14 18903

اسكاي انرناشيونال ايه جيبضائععربية سكاي نيوز2018/03/14 2011/03/14 18904

رسمة شمس 2018/03/15 2011/03/15 18906
سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائعباأللوان

عى مزاجك 2018/03/15 2011/03/15 18909
برجر كنج كوربوريشنبضائع000انت

كورديس كوربوريشنبضائعباورفليكس2018/03/16 2011/03/16 18911

تاتا جلوبال بيفرجيز جي يب ليمتدبضائعتيتيل2018/03/17 2011/03/17 18913

تاتا جلوبال بيفرجيز جي يب ليمتدبضائعتيتيل2018/03/17 2011/03/17 18914

رشكة ام يب يس أي يب )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائعشاهد مع رسمة2018/03/20 2011/03/20 18916

رشكة ام يب يس أي يب )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائعشاهد مع رسمة2018/03/20 2011/03/20 18917

رشكة ام يب يس أي يب )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائعشاهد مع رسمة2018/03/20 2011/03/20 18918

تاريخ اخر التاريخرقم الطلب
نوع اسم العالمةعملية

املالكالعالمة

رشكة ام يب يس أي يب )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائعشاهد مع رسمة2018/03/20 2011/03/20 18919

رشكة ام يب يس أي يب )منطقة حرة ذ.م.م.( بضائعشاهد مع رسمة2018/03/20 2011/03/20 18920

جرال إلكريك كومباينبضائعجي إي2018/03/21 2011/03/21 18923

أوراكل إنرناشيونال كوربوريشنبضائعأوراكل2018/03/21 2011/03/21 18924

دي إس إم اي يب أستس يب.يف. بضائعكوايل مع شعار2018/03/21 2011/03/21 18926

دي إس إم اي يب أستس يب.يف. بضائعتيفيغو مع شعار2018/03/21 2011/03/21 18927

دي إس إم اي يب أستس يب.يف. بضائعرسفيدا2018/03/21 2011/03/21 18928

18930 2011/03/23 2018/03/23
شعار طيبات 

االمارات مع رسمة 
نخلة

رشكة طيبات االمارات للتسويقبضائع

سلجن كوربوريشنبضائعايستوداكس2018/03/24 2011/03/24 18933
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اريض مع رسمة 2018/03/28 2011/03/28 18940
وليد شكري حنا كتاببضائععى شكل شجرة

إنتيل كوربوريشنبضائعثنديربولت2018/03/30 2011/03/30 18953

رسمة سهم بشكل 2018/03/30 2011/03/30 18954
إنتيل كوربوريشنبضائعخاص صاعقة

اي يت اي أديكتو 2018/03/31 2011/03/31 18956
أي يت اَي جيدا ساناي يف تيكاريت أنونيم بضائعبروين انتنس

سريكتي

18957 2011/03/31 2018/03/31
اي يت اي أديكتو 
بروين )مع رسمة 
كعكة يف طبق( 

أي يت اَي جيدا ساناي يف تيكاريت أنونيم بضائع
سريكتي

18958 2011/03/31 2018/03/31
اي يت اي أديكتو 
بروين )مع رسمة 

باأللوان( 
أي يت اَي جيدا ساناي يف تيكاريت أنونيم بضائع

سريكتي

بويتاس موبايالي سنايي يف تيكاريت أنونيم بضائعبيلونا باأللوان2018/04/05 2011/04/05 18969
سريكيتي

بويتاس موبايالي سنايي يف تيكاريت أنونيم بضائعبيلونا باأللوان2018/04/05 2011/04/05 18970
سريكيتي

بويتاس موبايالي سنايي يف تيكاريت أنونيم بضائعبيلونا باأللوان2018/04/05 2011/04/05 18971
سريكيتي

بويتاس موبايالي سنايي يف تيكاريت أنونيم بضائعبيلونا باأللوان2018/04/05 2011/04/05 18972
سريكيتي

دويل فوود كومباين، انك. بضائعدويل2018/04/05 2011/04/05 18977

دويل فوود كومباين، انك. بضائعدويل2018/04/05 2011/04/05 18978

دويل فوود كومباين، انك. بضائعدويل2018/04/05 2011/04/05 18979

دويل فوود كومباين، انك. بضائعدويل2018/04/05 2011/04/05 18980

رينو اس.ايه.اس. بضائعفلونس2018/04/05 2011/04/05 18981

رينو اس.ايه.اس. بضائعماسر2018/04/05 2011/04/05 18982

رينو اس.ايه.اس. بضائعاكسل2018/04/05 2011/04/05 18983

رينو اس.ايه.اس. بضائعكانغو2018/04/05 2011/04/05 18984

رينو اس.ايه.اس. بضائعرسمة شعار2018/04/05 2011/04/05 18985

رينو اس.ايه.اس. بضائعدسر2018/04/05 2011/04/05 18986

رينو اس.ايه.اس. بضائعرسمة شعار2018/04/05 2011/04/05 18987

رينو اس.ايه.اس. بضائعلوغان لوجان2018/04/05 2011/04/05 18988

رينو اس.ايه.اس. بضائعرينو2018/04/05 2011/04/05 18989

رينو اس.ايه.اس. بضائعرينو2018/04/05 2011/04/05 18990

رينو اس.ايه.اس. بضائعموتوريو2018/04/05 2011/04/05 18991

رينو اس.ايه.اس. بضائعموتوريو2018/04/05 2011/04/05 18992

رينو اس.ايه.اس. بضائعموتوريو2018/04/05 2011/04/05 18993

رينو اس.ايه.اس. بضائعرينو2018/04/05 2011/04/05 18994

رينو اس.ايه.اس. بضائعرينو2018/04/05 2011/04/05 18995

رينو اس.ايه.اس. بضائعرينو2018/04/04 2011/04/05 18996

رينو اس.ايه.اس. بضائعلوغان ام يس يف2018/04/05 2011/04/05 18997

رينو اس.ايه.اس. بضائعموتوريو2018/04/04 2011/04/05 18998

رينو اس.ايه.اس. بضائعموتوريو2018/04/05 2011/04/05 18999

رينو اس.ايه.اس. بضائعموتوريو2018/04/05 2011/04/05 19000
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رينو اس.ايه.اس. بضائعرينو منوت2018/04/05 2011/04/05 19001

رينو اس.ايه.اس. بضائعرينو منوت2018/04/05 2011/04/05 19002

رينو اس.ايه.اس. بضائعرينو منوت2018/04/05 2011/04/05 19003

رينو اس.ايه.اس. بضائعاكسل2018/04/05 2011/04/05 19004

رينو اس.ايه.اس. بضائعاكسل2018/04/05 2011/04/05 19005

رينو اس.ايه.اس. بضائعاكسل2018/04/05 2011/04/05 19006

رينو اس.ايه.اس. بضائعاكسل2018/04/05 2011/04/05 19007

رينو اس.ايه.اس. بضائعاكسل2018/04/05 2011/04/05 19008

تاريخ اخر التاريخرقم الطلب
نوع اسم العالمةعملية

املالكالعالمة

رينو اس.ايه.اس. بضائعكليو2018/04/05 2011/04/05 19009

رينو اس.ايه.اس. بضائعرسمة شعار2018/04/05 2011/04/05 19010

رينو اس.ايه.اس. بضائعترافيك2018/04/05 2011/04/05 19014

رينو اس.ايه.اس. بضائعميغان2018/04/05 2011/04/05 19015

جونسون اند جونسونبضائعفكسالتا2018/04/05 2011/04/05 19016

جونسون اند جونسونبضائعزيتيغا2018/04/05 2011/04/05 19017

جونسون اند جونسونبضائعأبيزيم2018/04/05 2011/04/05 19018

جونسون اند جونسونبضائعزورفانز2018/04/05 2011/04/05 19019

جونسون اند جونسونبضائعسافنسا2018/04/05 2011/04/05 19020

جونسون اند جونسونبضائعبروسورفا2018/04/05 2011/04/05 19021

نوفارتس ايه جيبضائعموكالف2018/04/05 2011/04/05 19022

نوفارتس ايه جيبضائعإكسودريل2018/04/05 2011/04/05 19023

نوفارتس ايه جيبضائعبايودروكسيل2018/04/05 2011/04/05 19024

نوفارتس ايه جيبضائعكيورام2018/04/05 2011/04/05 19025

رشكة وولف أويل كوربوريشن إن.يفبضائعوولف2018/04/07 2011/04/07 19030

رشكة وولف أويل كوربوريشن إن.يفبضائعشامبيون2018/04/07 2011/04/07 19031

بريدينت ميديكال جي ام يب اتش&كو. كيه بضائعبلوسكاي2018/04/10 2011/04/10 19033
جي

بضائعاوكسفورد2018/04/12 2011/04/12 19036
ذا تشانسلر ماسرز اند سكوالرز اوف ذا 

يونيفريسيتي اوف اكسفورد وتعمل تجارياباسم 
اكسفورد يونيفريسيتي بريس

بضائعاوكسفورد2018/04/12 2011/04/12 19037
ذا تشانسلر ماسرز اند سكوالرز اوف ذا 

يونيفريسيتي اوف اكسفوردوتعمل تجارياباسم 
اكسفورد يونيفريسيتي بريس

بضائعاوكسفورد2018/04/12 2011/04/12 19038
ذا تشانسلر ماسرز اند سكوالرز اوف ذا 

يونيفريسيتي اوف اكسفورد وتعمل تجارياباسم 
اكسفورد يونيفريسيتي بريس

19039 2011/04/12 2018/04/12
اوكسفورد 

يونيفريسيتي 
بريس

بضائع
ذا تشانسلر ماسرز اند سكوالرز اوف ذا 

يونيفريسيتي اوف اكسفورد وتعمل تجارياباسم 
اكسفورد يونيفريسيتي بريس

19040 2011/04/12 2018/04/12
اوكسفورد 

يونيفريسيتي 
بريس

بضائع
ذا تشانسلر ماسرز اند سكوالرز اوف ذا 

يونيفريسيتي اوف اكسفورد وتعمل تجارياباسم 
اكسفورد يونيفريسيتي بريس

19041 2011/04/12 2018/04/12
اوكسفورد 

يونيفريسيتي 
بريس

بضائع
ذا تشانسلر ماسرز اند سكوالرز اوف ذا 

يونيفريسيتي اوف اكسفورد وتعمل تجارياباسم 
اكسفورد يونيفريسيتي بريس
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سيليابضائعسيليا2018/04/13 2011/04/13 19043

سيليابضائعسيليا2018/04/13 2011/04/13 19044

سيليابضائعسيليا2018/04/13 2011/04/13 19045

19046 2011/04/13 2018/04/13
بالنت بوتل 

وتصميم زجاجة 
واسهم دائرية

ذا كوكا- كوال كومبني ) ديالوير كوربوريشن( بضائع

19047 2011/04/13 2018/04/13
بالنت بوتل 

وتصميم زجاجة 
واسهم دائرية

ذا كوكا- كوال كومبني ) ديالوير كوربوريشن( بضائع

19048 2011/04/13 2018/04/13
يب دبليو يس مع 
رسمة عى شكل 

رسم هنديس
يب دبليو يس بيزنس تراستبضائع

19049 2011/04/13 2018/04/13
يب دبليو يس مع 
رسمة عى شكل 

رسم هنديس
يب دبليو يس بيزنس تراستبضائع

19050 2011/04/13 2018/04/13
رسمة عى شكل 

دائرة داخلها 
فقاعات

ذا بروتكر&جامبل كومبنيبضائع

اريال تري دي 2018/04/13 2011/04/13 19052
ذا بروتكر&جامبل كومبنيبضائعاكتفتيتز

ذا بروتكر&جامبل كومبنيبضائعلينور بريفيومل2018/04/13 2011/04/13 19053

الدانية مع رسمة 2018/04/14 2011/04/14 19056
رشكة طيبات االمارات للتسويقبضائعجمل ونخيل

جابان توباكو انك. بضائعميفيوس2018/04/18 2011/04/18 19066

بوريس تاتيفيسيكبضائعبيزول2018/04/19 2011/04/19 19068

بوريس تاتيفيسيكبضائعبيزول2018/04/19 2011/04/19 19069

بوريس تاتيفيسيكبضائعبيزول2018/04/19 2011/04/19 19070

جاك دانيلز بروباريتيز إنكوربوريشن )ديلوار بضائعجاك دانيلز&لوجو2018/04/17 2011/04/17 19071
كوربوريشن( 

تاريخ اخر التاريخرقم الطلب
نوع اسم العالمةعملية

املالكالعالمة

بريسدورف أي جيبضائعيوسورين مع شعار2018/04/20 2011/04/20 19080

جونسون اند جونسونبضائعأبيفيون2018/04/20 2011/04/20 19082

جونسون اند جونسونبضائعكازليس2018/04/20 2011/04/20 19083

جونسون اند جونسونبضائعستاريبا2018/04/20 2011/04/20 19084

فالينتينو اس.يب.ايه. بضائعفاالنتينا مع رسمة2018/04/21 2011/04/21 19089

فارمافيتا اس ار ألبضائعفارمافيتا2018/04/21 2011/04/21 19093

نينغبو ديغسون اليكرونيكس كو., ال يت دي. بضائعديغسون2018/04/26 2011/04/26 19101

رسمة عى شكل 2018/04/26 2011/04/26 19102
نينغبو ديغسون اليكرونيكس كو., ال يت دي. بضائعمثلثات

19105 2011/04/27 2018/04/27
سويدن فودكا 
أبسلوت سنس 

1979
ذي ابسلوت كومباين أكتيبوالجبضائع

اي يت اي 2018/04/27 2011/04/27 19106
أي يت اَي جيدا ساناي يف تيكاريت أنونيم بضائعرمييكس

سريكتي

جرال ميلز انك. )ديالور كوربورشن( بضائعبيتي كروكر2018/04/27 2011/04/27 19107

جرال ميلز انك. )ديالور كوربورشن( بضائعبيتي كروكر2018/04/27 2011/04/27 19108

رومثانز اوف بول مول مليتد. بضائعرومثانز2018/04/27 2011/04/27 19111
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رقم 
تاريخ اخر التاريخالطلب

نوع اسم العالمةعملية
املالكالعالمة

هونكا كوزميتيك صنايعي أنونيم سريكتيبضائعهونكا يش2018/05/02 2011/05/02 19123

رشكة نيو ستيب شوز للتجاره والتوزيع م.خ. بضائعبولو كالسيك شوز2018/05/03 2011/05/03 19124

رشكة زلوم اخوان التجارية م.خ.مبضائعالرونا2018/05/04 2011/05/04 19131

عى مزاجك 2018/05/08 2011/05/08 19141
برجر كنج كوربوريشنبضائع000انت

فريتريد ليبيلينغ اورغانايزيشنز انرناشيونال بضائعفريتريد مع رسمة2018/05/09 2011/05/09 19147
اي.يف. 

فريتريد ليبيلينغ اورغانايزيشنز انرناشيونال بضائعفريتريد مع رسمة2018/05/09 2011/05/09 19148
اي.يف. 

فريتريد ليبيلينغ اورغانايزيشنز انرناشيونال بضائعفريتريد مع رسمة2018/05/09 2011/05/09 19149
اي.يف. 

فريتريد ليبيلينغ اورغانايزيشنز انرناشيونال بضائعفريتريد مع رسمة2018/05/09 2011/05/09 19150
اي.يف. 

رشكة صنوبر ورشكاه لالدوات والتمديدات بضائعماس2018/05/10 2011/05/10 19152
الكهربائية عادية عامة

حرف يب التيني 2018/05/12 2011/05/12 19161
رشكة بيري بلامن أس. إي.أس. بضائعبشكل خاص

حرف يب التيني 2018/05/12 2011/05/12 19162
رشكة بيري بلامن أس. إي.أس. بضائعبشكل خاص

رشكة بيري بلامن أس. إي.أس. بضائعباملان2018/05/12 2011/05/12 19163

رشكة بيري بلامن أس. إي.أس. بضائعباملان2018/05/12 2011/05/12 19164

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائعسرييالك2018/05/16 2011/05/16 19165

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. بضائعسرييالك2018/05/16 2011/05/16 19166

19168 2011/05/16 2018/05/16
شوكو ميلك 

مع رسمة شعار 
الجنيدي

رشكة الجنيدي لتصنيع األلبان واملواد الغذائية بضائع
م . خ . م
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إعالن رقم )02( لسنة 2018

قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنة 1953

وفقــاً ألحــكام قانــون امتيــاز االخراع والرســوم رقم )22( لســنة 

1953، فقــد قدمــت طلبــات لتســجيل امتيــاز اخراع املنشــورة 

ــراع يف  ــجيل أي اخ ــن تس ــراض ع ــق االع ــالن ويح يف اإلع

ــة  ــة البالغ ــدة القانوني ــالل امل ــات خ ــذه الطلب ــن ه ــب م أي طل

ــراض  ــدم االع ــى ان يق ــالن، ع ــذا االع ــخ ه ــن تاري ــهرين م ش

خطيــاً حســب االصــول املقــررة اىل املســجل، ويبــن فيهــا 

اســباب االعــراض التــي يســتند اليهــا يف اعراضــه.

عيل عمر ذوقان
مسجل العالمات التجارية
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Patent No.: 271رقم االمتياز: 271

اسم وعنوان املخرع:
زافريوبولوس غريغوريوس

سوري أند كوراي 16، 13341 أنو ليوسيا )أتيكا(، اليونان 

Name & Address of Inventor:
Zafeiropoulos Grigorios
16 Korai and Souri Str. 13341 Ano Liossia Attikis, Greece

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
زافريوبولوس غريغوريوس

سوري أند كوراي 16، 13341 أنو ليوسيا )أتيكا(، اليونان

Name and Address of the Applicant: 
Zafeiropoulos Grigorios
16 Korai and Souri Str. 133 41 Ano Liossia Attikis, Greece

Date of Application: 03/12/2015تاريخ تقديم الطلب: 2015/12/03

موضوع االخراع:
نظام اطارات محصنة ضد الفتح

Title of Invention:
Inviolable Opening Frames System 

Period of Patent: 16 Yearsمدة االمتياز: 16 سنة

عنوان التبليغ:
سابا ورشكاهم للملكية الفكرية

ص.ب. 4472، البرية، الضفة الغربية، فلسطن

Address for Services:
Saba & Co. IP
P.O. Box 4472, El-Bireh, the West Bank, Palestine

Patent No.: 272رقم االمتياز: 272

اسم وعنوان املخرع:
زافريوبولوس غريغوريوس

سوري أند كوراي 16، 13341 أنو ليوسيا )أتيكا(، اليونان 

Name & Address of Inventor:
Zafeiropoulos Grigorios

16 Korai and Souri Str. 13341 Ano Liossia Attikis, Greece

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
زافريوبولوس غريغوريوس

سوري أند كوراي 16، 13341 أنو ليوسيا )أتيكا(، اليونان

Name and Address of the Applicant: 
Zafeiropoulos Grigorios
16 Korai and Souri Str. 133 41 Ano Liossia Attikis, Greece

Date of Application: 03/12/2015تاريخ تقديم الطلب: 2015/12/03

Title of Invention: Anti-Burglary Sliding Frames Systemموضوع االخراع: نظام األطر املنزلقة املضادة للسطو

Period of Patent: 16 Yearsمدة االمتياز: 16 سنة

عنوان التبليغ:
سابا ورشكاهم للملكية الفكرية

ص.ب. 4472، البرية، الضفة الغربية، فلسطن

Address for Services:
Saba & Co. IP
P.O. Box 4472, El-Bireh, the West Bank, Palestine

Patent No.: 326رقم االمتياز: 326

اسم وعنوان املخرع:
ابراهيم محمود احمد ابو الرب 

جنبن

Name & Address of Inventor:
Ibrahim Mahmoud Ahmad Abu Al Rub
Jenin

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
ابراهيم محمود احمد ابو الرب 

جنبن

Name and Address of the Applicant: 
Ibrahim Mahmoud Ahmad Abu Al Rub
Jenin

Date of Application: 12/03/2018تاريخ تقديم الطلب: 2018/03/12
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موضوع االخراع:
مولد كهربايئ يعمل بالحركة الديناميكية

Title of Invention:
Electric Generator works using Dynamic Movement 

Period of Patent: 16 Yearsمدة االمتياز: 16 سنة

Address for Services: Jeninعنوان التبليغ: جنبن
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إعالن رقم )02( لسنة 2018

قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنة 1953

وفقــاً ألحــكام قانــون امتيــاز االخراع والرســوم رقم )22( لســنة 

1953، فقــد قدمــت طلبات لتســجيل رســوم صناعية املنشــورة 

يف اإلعــالن ويحــق آلي شــخص التقــدم بطلــب لشــطب الرســم 

إذا ثبــت بــان قــد تــم اســتخدامه قبــل تاريــخ تســجيله مبوجب 

ــة،  ــوم والنــامذج الصناعي ــون الرس ــن قان ــادة )36( م ــكام امل أح

عــى أن يقــدم طالــب الشــخص الئحــة خطيــة حســب األصــول 

املقــررة إىل املســجل، يبــن فيهــا أســباب شــطب الرســم التــي 

يســتند إليهــا يف الئحتــه.

عيل عمر ذوقان
مسجل امتيازات االخراع والرسوم
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رقم ايداع الطلب: 100756

تاريخ ايداع الطلب: 2018/02/13

اسم طالب التسجيل: رشكة كمل لصناعة االحذية واالستثامر

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: نعل احذية 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 04-02

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

رقم ايداع الطلب: 200757

تاريخ ايداع الطلب: 2018/02/15

اسم طالب التسجيل: رشكة الحرباوي لالستثامر والتجارة الدولية 

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: قلم رصاص مبحاية كبرية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 06-19

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب: 300758

تاريخ ايداع الطلب: 2018/03/26

اسم طالب التسجيل: رشكة ديل للتسويق واالستشاات

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: فولد أب

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 03-20

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

رقم ايداع الطلب: 400759

تاريخ ايداع الطلب: 2018/03/28

اسم طالب التسجيل: رشكة رويال الصناعية التجارية 

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: كريس بالستيك كومفورت

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 01-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب: 500760

تاريخ ايداع الطلب: 2018/03/28

اسم طالب التسجيل: رشكة رويال الصناعية التجارية 

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: خزان مياه حجم 1000 لر عامودي 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 04-10

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

رقم ايداع الطلب: 600761

تاريخ ايداع الطلب: 2018/03/28

اسم طالب التسجيل: رشكة رويال الصناعية التجارية 

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: خزان مياة حجم 500 لرعامودي

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 04-10

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب: 700762

تاريخ ايداع الطلب: 2018/03/28

اسم طالب التسجيل: رشكة رويال الصناعية التجارية 

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: خزان مياه حجم 1500 لر عامودي 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 04-10

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

رقم ايداع الطلب: 800763

تاريخ ايداع الطلب: 2018/03/29

اسم طالب التسجيل: رشكة رويال الصناعية التجارية 

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: خزان مياه حجم 1500 لر عامودي قصري

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 04-10

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب: 900764

تاريخ ايداع الطلب: 2018/03/29

اسم طالب التسجيل: رشكة رويال الصناعية التجارية 

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: خزان مياه حجم 1000 لر عامودي قصري

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 04-10

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

رقم ايداع الطلب: 1000765

تاريخ ايداع الطلب: 2018/03/29

اسم طالب التسجيل: رشكة رويال الصناعية التجارية 

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: خزان مياه حجم 1000 لر عامودي قصري

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 04-10

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب: 1100766

تاريخ ايداع الطلب: 2018/03/29

اسم طالب التسجيل: رشكة رويال الصناعية التجارية 

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: خزان مياه حجم 2000 لر عامودي 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 04-10

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

رقم ايداع الطلب: 1200767

تاريخ ايداع الطلب: 2018/04/01

اسم طالب التسجيل: رشكة الجعربي للتجارة والتسويق

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: تب كهرباء 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 03-13

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب: 1300768

تاريخ ايداع الطلب: 2018/04/11

اسم طالب التسجيل: رشكة تارجت االستثامرية

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: اكياس شوي دجاج 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 05-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

رقم ايداع الطلب: 1400769

تاريخ ايداع الطلب: 2018/04/22

اسم طالب التسجيل: رشكة الصداقة الفلسطينية للكيامويات

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: عبوة بالستيكية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 02-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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15

رقم ايداع الطلب: 00770

تاريخ ايداع الطلب: 2018/05/07

اسم طالب التسجيل: رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة

اسم الوكيل:

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: رسمة جدار من الجبص

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 01-19
ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

16

رقم ايداع الطلب: 00773

تاريخ ايداع الطلب: 2018/05/09

اسم طالب التسجيل: رشكة البايض االستثامرية واالدوات الصحية 

اسم الوكيل: 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي: كيس تفريز سمك

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : 03-09
ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج






